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1tdia'da ftalyanlar"a" a'ı"R" Sla"nim !-nımfia ear"i'"'""""" tec;lim · nlan f talvan ukerleri kampa götiiril lih·or. 3 - f talyan ec;irlrT"inden diğer bir grup. 4 - ı Hareki ta ıstirak edtn Hintli bir asker-

Milli a:ı 
Ansiklope 

Yapılact 

Bu Esere " lr\ 
Ansikfoped 
Adı Verile 

Maarif Vek ilinin- 1 

Riyas etinde Bir 
Top/anlı Yapıldı 

Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğüne 

Reşat Şemsettin Sirer Tayin Edildi 
Ankara. 14 (A.A.) \ar·f Ankara, 14 (Tan muhabırın-, 1eonsat Umum Müdurıuğurıe 

Vekilliği, 1939 yılı ına~ı i· den) - Maarif Vekılı Hasan Ali Milu Tabın ve ferbıye rt:yım l 
çinde Ankara'da topJaDit.riJı· Yücel, vekalet umum mudür ve ;.ı.eırn.dan Reşad Şemsedr'•rı Sırer 1 
ci Türk neşriyat koııgt" ce miıdu:-lerını toplıyarak maaı 'f tayın f'dilmıştir Ve!d.et ~uzel 
a ınnuş kararlann tatbi"J,n işlerine ait muhtelli mevzular sanr.tloı umum müdu:ü :~1es~ıd 
o'mak üzere, "Islam an_\,e· hakkında kendilerınden ızahat {tmaı Bıuunin bır ıı.;e mualiım
d si" nin dilimize terceıne·il· alnıış vtc kültür haya:ı,ıu:ıı alak&- :igıne nakledilerek verme !skı 
mesine girişml§ ve buna l~ol dar eden mühim dırektilleı ver- u. .. ruleytamlar umum mudur.ı 
Universiteai edebiyat fak•ııi miştir fevfik Ararat'ın getw~esı ka
m~mur etmişti. Oğrend" 1 .. lier türlü resmi muamelelerin raflafmıştır Milli ·.a!im ve ter
gore, hemen blr buçuk y • gnn~ gün~ne .n;ticc~e~dırilm.esi 

1 

bıye 1'eyetinde açık t,ulunan 1:1ç 
lafa.D bir çalışma ve ha ve ış sahıplerının şıkayetlf'rıne ,.za••ğa da bugünlerde muııa.sıp 
Eonra ve bazı maddeleri i· r.ıeydar. verilmemes1 konuşulan lı.irr.&eJer tayin edileceJı.tir 
d~n telif e'~lrllmek sureti • meseleler arasındadır. V•}lillette daha baıı muhtenıtıl 
hım kısmı ikmal edilen b •• ı. 'ft deg~ • 'kl 'ide · .. · · 1 d lerin birin 1 ildi 1 .Ik f \i 'r~ aarı e 'fl ı r de~şı.ımklere intizar o urı ugu 
ne§?'edilmi; o~up ':n~t~bakİ] _ Aç.k bulunan Vekalet Yilksek hııhrır verilrnektechr 

küller de muntazam bir I,~ ------------------------
intişar eyliyecektir. B • F•ı • 

Bu tecrübe ve hazırlık, ~~ erh n 1 Of Un 
f'•nu her gün biraz daha kt'- 1 
le Lissettiren ve neşriyat \ N 1 • 
gresi k~r8:~ ve. temennileri •. utkunu yı 
sında buyuk hır yer tutan ır 
ansiklopedinin vücuda getf.rlh K I 
ıi keyfiyetinin de başanl~ arcı amadı 
Maarif Vekilliğini teşvik .JI ! 3' 
vet etmiştir. Maarif Vekilliİ. l 
gün memleket irfanı için ~y B N T 
ehemmiyet taşıyan bu işe d•b~• u utuk Her arafta j 
lamağa karar vermiş ve bJrl 
bürosunu faaliyete geçirmif Bir Emniyetsizlik 
lunmaktadır. 

Türk ilminin ve kültü~ T 1. Et • l 
daima yüksek himayeleri il• g• ev ıt mış 
lişmeslne ve büyümesine hı Berne 14 (AA) _ "H 
ve imkln vermi§ olan çok tfYU •cviçre'c:İ k · ,;Die Tat avas,. 
Milll Şefimiz ve Reisicümh'ru ~c:inin be ç11· an uhabiri •B• uglaze-

(s S . . .ı ı..- .oer ın m . gar 
_ onu; a, 5 Sü: "' jJaŞVekili Filof tarafından söyle-

ııen nutkun Berlinde yaptı~ı te-

yen•I Amer·ık~ ~rat? şu suretle izah. et!11ektedir· um• Jerlınde hakim olan ıntıba Filof'-

Tayyareleri 
lngilterede 

~· _'lYni zamanda herkese hoş 
~ru.nmek arzusu ile her tarafta 
~nıyetsizlik tevlit ettiği ve bu 
'heple bu nutka rdmen ve bel
~ de bu nutuktan dolayı uzun 
,aüddet iktidar ınevkiinde kal
pYa muvaffAk olarnıyaca~ mer-

<Sonu. Sa 5: Sü 4J 

Romanyaya 
Yeni Nazi 

Kıtaatı Geldi 

Rumen Karasuları da 

Tehlikeli Mıntaka 

Olarak lian Edildi 
Ar.kara Radyo Gazetesi dün 

akşamki neşriyatı arasında şu 
maliımatı vermiştir: 

"Gelen bütür. haberlere rıtöre. 
Romanyaya hala Alman asker
leri nakledilmektedir. buszüne 
kadAr bu memlekete ~e1en Al
man askerlerinin hakiki miktarı 
tam olarak belli değildir. Fakat 
bunların kül1iyetli bir yeki'ına 
bali~ bulunduğu anlaşılmakta
dır." 

"Romanyaya asker ıretirilme~i 
için bir sebep lazımdı. Evve1a, 

fSonu ia 5: Sü "' 

Yardım Plamnın 

Tetkikine Bugün 

Ba~!an ıyor 

...-~-----------~--~~-~--~----~----

lorıdra, 14 (A.A.J · - Ing\lt~
n ·,, tahsis edi ı ~n ulUhtclı.f ı1Jll 
~ ,., nmerikan bomoa~dırnan ıJY
) .. ıC!(.rı Atlu OK,pnıı:.unu keJ1• 
o ~:u, r .. lariyle ge~.~ ..... t !ngıa~tt:· 
Ytı ..csı.rn eaıJmışJ~·Jır. BuııJ#r 
1N J ') eı sabalan p,!ni, olan L~k 
t'.ead liadson bombardunkn ke~f 
tı>;yarcleri ile uçan kaJe işılll 
tJ<• nuru! Boeing t 17 tayyarele
rine.le ve uçan vapur ismi verı
len iki motörlü Consulid .. ıcd 
tay}ı.•eleri ile Lockheac• ·Had!>oı'" 
L..r:lau daha büyük v~ daha seri 
t;pı.e o!ıtn Lochead ·vega-ver.tura 
b"r: bardıman t&yynrelcrindı;'Jl 
ıbı-ıPtdr. Ing1liz, KanodR 11P 
A" usluralya imala un takvı) e 
fc.en Amerikan ta,>yarc tıple1~· 
kı~kı bulmaktadır 

V~·ir.gton, 14 (AA' - Met,'· 
a.~ nıecliai, lngil tea eye · 
tf>fikJerine yardım l ..ıd O 
ltAriciye encümeni " J 

(Sonu: ' 

Şarktaki İngilis J(umandanlıfınm mümessillttlnden mft
. r heyetin AJıkaraya ıeldiiini yazmqtak. Bu resim beye

iatasyonwıda istikbaline ait bir intibaı telbit ediyor-

Sicilyaya 
Şiddetli 

Bir Hücum 
Hangarılar Yakıldı, 

9 Alman Tayyaresi 

Yerde Tahrip Edildi 

H. SelCisiye 
Mücadele 
İçin Hazır 
Habeş imparatoru 

11 ltalyanlarm Günleri 

Sayıladır11 Diyor 

Merkezi Akdenizde Tobruk Cephesinde 

1 Destroyer Batırıldı, 

2 lngiliz Harp Gemisi 

Hasara Uğradı 

Cirab!us Vahasını 

Tutan ltalyan Kıtaatı 
da Muhasara Altında 

Kahire, 14 (A. A.) - İnr.tiliz Hartum. 14 CA.A.) - "Reuter .. 

n._ıq,. ~e'ao;ie f'r..,e,•re"e iken 

r --: 
Askeri Vaziye t 

MUHAREBE 
SAHNELERiNE 
UMUMİ BAKIŞ 

ltaıyada 
Endişe 
Artıyor 

Soddu'nun istifası 

Sıkışık Vaziyetin ~ 

Bir Delili Sayılıyor 

Dir Habere Göre 

Almanya ile Amerika 

Harbe Tutuşurlarsa 

lt~lya Karışmıyacak 

Hava Kuvvet~ı i Karargahının Buı:ün Hertum'da bulu duğ•ınu 
teblt~: Sicilyada Catania tay- "öylemekte art:k mRhzur olmı
YPrf mevdı nına tnailiz hava van Habeşistan İmparatoru Haile 
kuvvet'en 12/ 13 kanunusani Selasiye, bana yaptığı beyanatta 
~ecesi ağır bir , taarruz yapmış- sunları sövlemiştir · 
ltr. Buraya bir seri hücum ya- ı "İtalyanlar tarafından Adis-A- ( Askcrı muhabirimiz yazıyor) 
pılrruş ve çok büyük hasar vukua j beba mevdanına dikilen hevkeli Umumi Harıı deiıl de. bazılan-

Londra 14 (A. A.) - Rom 
dan alınan ha~re ıö~. it 
rika ile Almanya arasında tJ 
"lktılr ttkdirde Amerika ile l di 
vnnır. birbirlerine f!inı ham yt 
mPmeleri ihtimal dahi'indE'< n 
Sov!endi~ine szöre Roosvel~ v 
Amerikanar. Roma Sefiri Phıll ti 
vasnasivlt. İtalva Kıralı Vıct ... 
Emmanue''e ~önderdi~ bir nf 
sai bu volda bir teklifi lhti' 

d nm "Dıinya Muharebesi, dedikleri 
getirilmiştir. Tayyare mey anı- yıkarak yerine Yuda arslanını bugünkıi miithit melhamenin. kı-
nın garp tarafından iki hangara tfmsil eden mermer heykeli dik· ra, hava ve den z erdeki fiili, te-
lam isabetler kaydolunmuş. bu tirecel?im.,. zahür ve ink şaflarmı umumi bir 
hanjlardan birisinde yangın çı- İmparator zinde görünüyordu bakqtan toparlamak .istersek. ıöy-
kan~mış, diğeri yıkılmıştır. Tay- Gözleri parlıyarak bana, hududu le bir livha ile karı laımz: 

etmekt~ir 

ltalgada endişe 
Londra 14 (A. A.) - Müstak y~re m~ydanının şark tarafında ~eçerek vatanperver Habeşlilerin KARA MUHAREBESİ · Avru· 

dı~eı bır han~ar da ~a~ılmıştı~. başında düşmana karşı harp ede- pa lı:ıtaaında yalnız Arnavutluk 
Tayyare me.ydanı.na. aı.t.ıdare bı- ,•e""'i minün uzak olmadı"'ını söv· topraklarında cereyan etmektedfr 

1 dd 1 f} ki "' ... ~ "' Afrikada iıe Şimali Afrikadaki na arınd.a. şı . et ı 11:1 1 a ar vu- ledi ve İtalyanlara karşı Habf'sis- Bina:azi sahillerinde ve tl Sudan 

Fı ansız Af ansı bildiriyor: B 

1 
c;a bahki Londra matbuatınd 
Mus~olini'nir. sıkısık bir \i8Zi)"et • 
te bıılundueunun veni delili ola 
rak. sıhhi sebep'er eöstettrek 

kua getırılmıs ve bırçok yanııın tanda başlıvan isvanın inkicaf et- Habetiıtan ve Kenya tna:iliz müı· 
cık:.rılmıştır. Bir petrol deposu mekte olduf?unu ilave etti İmpa- temlekeıine kadar uzanan bir hat 
ateş1enmiştir ve Alman "Junkers rator sözlerine şöyle devam etti · dahilinde Sı- rki Afrika cöl ve dal· 
87" tayyaresi olduı?u sanılan "Memleketime iharıet eden es- lannda muharebe olm~ktadır. 

istif,. eden Genrral Soddu'nuıı 
Arnavutluktaki İtalyan kU.Vet
lerinin bllckum;mdanhfd'dan asgari dokuz tayyare de yakıla- kJ müttefiı,.1,.,.;m ttalvanların ($onu: Sa. 4. Sil. 1 J 

rak tahrip edilmiştir. Diğer bom- (Sonu: Sa 5; Sü 7) \.. ./ 
balar esaslı hareket pistlerine ----------

(Sonu· Sa 5: Sil SJ 

ve tayyare meydanının .zarp ta-
rafında bulunan demiryolu üze- M k C h · d 
rine düşmüştür. Bu yanJ[Ullar er ez ep esın e 
ve ınfilaklar. 70 kilometreden 
daha uzak mesafede bulunan 
Passero burnundan rıtörülmüştür. 
Bombardıman tayyarelerimiz
den ikisi üslerine dönmemiştir. 
Fakat bu tayyarelerden birisi ye
re mecburi iniş yaptığı zaman 
bunun mürettebatı kurtarılmış
tır. 

Merkezi Akdenizde 
Londra, 14 (A. A.) - Reuter. 

Amirallık Dairesinin bir tebliji
<Sonu: Sa 5 Sii 3ı 

Hindiçinide 
Şiddetli 
Çarpışmalar 

Siyam Tebliğine Göre 

Fransızlar Birçok Ölü 

Ve Malzeme Bırakmış 
Singapur, 14 (A.A.) - Tailand 

konsolosluğu aşa~ıdaki tebli~ 
neşretmiştir: 

Bir böl~ede Siam kuvvetleri. 
tayyarelerinin müzahereti ile iler 
lemişler ve hücuma kalkışm1şlar
:iır. Düşman ~eri çekilmiştir . 
Şark böl~esinde. düşman ~eri ce
kilmekte berdevamdır. Düşman 
bir çok ölü ve silih ve mühim
mat bırakmıştır. Siam kuvvetle
ri terkedilmiş mevzileri iual et
mlşler ve düf!llanı takibe devam 
eylemiflerdlr. 
~ Sa5; SilZ) 

Yunanldar Bir 
Çok Malzeme 
Ele Geçirdiler 

T epedelen Civarında 

Yeni Mevziler Alındı 
Lond!"a, 14 (A.A.) - Asked 

-:n.J-,,..1.~ .. de beyan edildığine t(Ö
re, \ wuın!ılar Klısurıı · nın şır;ıalı 
gaı oısınde küçük, fak:\: -!lıeı111.:ı·· 
~ P~ı: ~.ı.r ilerlemt k.ıyJet:ıuşler
c.ır. Pu H~rleme Yu"lan~darl Kli
SU":'B ·r.ın ~peyce ôte.;iı'l~ ,-f ~:-at 
, ivanm!.ı da bir hayJı ötel~re 
erl!-tn· .. <:Pktir. Yu~lılar 1'epe
C:elE.a';n garp ısfl;amt:trnde dağ
Wt ar..z, hoyunca ılcrlcmeforlne 
:ievam c·tmektedirl~r. Bu barek~t 
r.euc·csi.-de Tepcdelcıı nıüşkül 
rir vı..ayette koırnıştır. ıa·aıc~t 
Teped•·'.,.nin art1k • ~u.ku~ etmış 
&fhı +< 'ik"'ı edilecegını soylenek 
h..:ntu :.nt vsimsizdır. ftoly ınlar 
bM .. ac 1..;1 kıtalannı yenı oir fır-
k .ıı.:n en buyük <ısmırıJ ,etirrnek 
4i:.ao1ı,le takviye etm'-tlerdir. 

• 
,•uına . 14 <A.A ' - - VUJ'\tın 

•ö:.c.usunün bevan"Jtın.t çr;re 
~.,.h >de "aziyet Yuna:rlılar içm 
rl'l"trıı1..ın.,·ct ver1• . : bir turztia 
cit \it'L ~tmektedır ~un.ın Jevri
' ( Jr•t. ut ltalyan!a!"dan bir mik
tar ~sir a:mışlardır. Bunların ara-

(Sonu: Sa S~ Su tiJ 

( G ÜNLER 

··e Y•ıı ve 
GE ER KE N ) 
11 Bn. ıı sızıı::~ 

Yazan : Refik Halid 
Gazeteleri açıyorsunuz: İki insan resmi ... 'Birinin altında: 

"'(arısını ve kaynanaııın1 botulayıp kayınbir11derlai ele on 
ıekiz yerinden hançerliyen Ahmet.,; öbiiriinün altında: "Devrilen 
bir sandaldan üç kişiyi kurtaran Ahmet,,. Yine ııazetede okwvor• 
ıunuz: ''Bir banka kasasını soyarken yakalanan Ali ... ,, ve '•Şeb· 
rimize ıelen ticaret heyeti reiıi Veli. .. " Yahut: "Bir randevu evin
de dostunu vuran Pakize .... ,, ve "Hava kurumuna evini hibe edea 
Gillıüm .. .,, Oldu mu ya? Anladık, Unvanlar, elkap, rütbe, vani la• 
ııan çeşitlerini aleme sunarken piyaz, mayanoz, salça kalktı; •mdl 
sadeleştik. iyi ettik. Müsavat tesis olundu, iyl oldu. Fakat hl~ ol
mana mezmumdan bir itibar ipretinl eksiltmek ve memduhu b• 
kü(ilk itaretten mahrum etmemek lbun plmez mi? Bir katli Uı 

bir kurtarıcının, bir hırsızla bir namaalu memurun. bir alüfte ile 
bir hayar sahibi kadının isimleri hürmete llyık olduklannı atösie-
ren bir ufak işaretle neden biiibirinden aynt edilmeain? 

Örnek aldıtımız demokrat milletlerin matbuatı mademki hl· 
ziın kabul ettiğimiz ''Bay,, ve "Bayan., mukabili "Mesyö., ve 
'')Jadam,, payesi vermeden insan ismi zikretmlyorlar, ayni yola 
citmekteki mahzur nedir? Mah7Ur vana. bu, yukarıda yudıtun 
misallerde oldutu cihi iyi ile fenayı bir derecede. bir seviyede. bir 
kıratta tutar eibi ıörilnmektedir. Hem neden dolayı husad mahi· 
yette bir mekt up zarfının Uıtüne "Bay,, ve "Bayan,, ı kondtft7Da· 
dan adresi yazmıyoruz da umumi mahiyetteki pzetelcrde ha ne
zaketi -hakkında na varmıf cibi- inatla. 111arla ihmal ediyo
ruz? Bir küçük memur amirine, ,içinden: "Bak pzeteye! Sen de 
Bay defilıin. ben de!., diyecetine: "Sen de Bayıın. ben de .•. . dese 
daha yaraşakh olmu mı? Bir katilin hlkime: "Oku. pzeit"rl. !e

nin adını da Baysız yazmıtlar. benimkini de .•• ,. diye aklınca ~il 
bulması mı iyidir. yoba aradaki farkı ıörerek vaziyetini anlarn• 
mı? Hem. meselA "buıan •• nev'lnden bazı isimler vardır ki " 
kadına, hem erkete ait olahilir: ~inıiyeti cödermek itih•rh·I( 
sun "By.". "Bn.,, 1Uzumlt1 detti m1"'ir? Cemtıeri mecf"IA "P 
" Bnr,., ~klindt bir listenin batına konulamu mı? V• ita iır 
rinayet erbabı müstesna -Fl'enk psetelerindeki clh'
temizlik hademesi. hutabakıcı. kapıcı. bahcıvan memı 
hulasa namusuyla ıeçinen her vatandq hakkında 
maz mı? 

Hakiki demokratlık insanlık plyeslndeJd mtisa• u 
sa katiller. sabıkalılar, atandıncı zenaat Y•~hde 
muamele «örmekte delil! Hasar ~ ı ı 

ıeı 

ıır. 
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Kasketsiz 
Talebelere 
Tenzilat Yok 

--- TAN 

ihtikarla Miicadele Dün Bazı 
Yollarda 
Kazalar Ol 

15 - 1 - 941 

u 
azan: Alfred Pabre • Luce - Çeviren: Ulunay 

Belediye Et F·yatlarına 
Her Üniversiteli Tesbit İçin Yeni Tedbir Hayvanları Himaye 

11 Kıymet .. ler 

Ş marmasın! 

ve 

Proieler 
Yakılıyordu 

Ayni zamanda bir bahane bu
lup şurada burada sinenler de 

Yardımcı MuaUim C · f Bir 
Yazan: Naci Sadullah 

Alm L ·· uml Go·· rdu·· emıye 1 s alyalarm•n cerahat salkını-
oı k ayı UZ U T bb .. t B I d ıarı gibı göğsiindcn smk-ıotaıarma iltihak etmeği isteyor- amıyaca eşe us e u un u masuıa rağmen, de10anılı bir sar-

lar. Ve tehlikede olan vatanı kur-
t _ı.. • • if 1 Dün ortaokul ve li•e mu-dür- Evelkı· akşam şehrı·n bu··ıu··n so- hoşluğun nıecnunla~tırdrğı göz-armur. ıçın vaz e erine şitap et- " ı · ·· · ı d - h · 
tiklerıni sôylüyorlardı. leri Maarif Müdürü Tevfik Ku- Toptancı Kasaplarla Perakendeci Kasaplar kaklı>.n donmuş vaziyette oldu- erı, uzerıne rasta ıgı er ınsanı 

Kim bilır? Belki Paris cephe- t'un riyasetintie Kız Lisesinde ğundan nakil vasıtalarında bir syarih bir ist~hknrla 'biiiı~,iyordu. 
den zıyaae tehlikeye maruzdur! .. bir toplantı yapmışlardır. Top- A d F F k b Ed 1 k intizamsızlık müşahede edilmiş- er yer yırtı.mı es,·a ın<.ıaa, ge-

Birg Un Sen nehrinin Onay rıhtımı lantıda i.>ç mesele görü~ülmüş- rasın a Bir iyat ar 1 T es it i ece t• niz sızlatan cirkin bir rayiha tiı-
etrafmda gezinenler basık b'r du- iflas eden mantıklar: tür: ırArka tekerleklerine zincir bağ- tiiyordu. Etrafındakilere haka-
manın etrafa dafıttığı bir çok ya- ---- l _ Talebelerin bir mektep- Belediye lktısat Miidürlüğü Bu k:arnrlarm ıntı.ihe: VP.- Iıynmıyan bir kısım otomobiller ret iistiine hakaret yagdırıym-
ııı:k 'klflt parçalannın uçuıtukları- Millette zafer umidi ölme- ten bir mektebe nakli. · me.murlaıı diın şehtrdl'ki kasap· ya menfi netice verdi.gine gö- sevrüseferden çekilmişler, ga- du. Ve muhatapları, kendilerint! 
nı gorcrek hayret ettiler, mesele mişti. Yalnız akıl ve 2 _ Talebelerin hariçte mu- lan konl:.nJ etmişler ve fıyat ınu- re yeni bir çalışma programı ha- rai';ırda beklemek mecburiye- zevk vermediği m1Jhakkak hulu· 
anlaşıldrl Hariciye Nezareti muhim mantık iflas eylemışti: rakrıbe ve kontrolü. rakebe komisyonu kararına uy- zırlanacaktır. komisyon kararla- ti~de kalmışlardır. İşliyebilen 0 _ nan bi.itün bu hnkaretle.ri, bubal~-
cvrakı ya~or~u. Nezaretin avlu- Alm;ı'll mr olacağız? Allah 3 _ Yardımcı öğretmenlerin gun olc.ıak satış yapmayan ka-j rma rağmen hile yoluna saparak tom ~biller de fırsatı ganimet rının kahrını çeken bırer evlat 
ıunda buyuk bır ateş yakllmq ve esirgesin! o halde mutlaka düş- vaztveti. saplar hakkında zab.t tutmuş- ihtikara teşebbüs eden tüccar ve add~derek yolculardan fazla pa-' s?b~iyl~ ham1ediyorlar, hatta ~
bu ateııin .Uzer.ine ~alem odal~rmm manı tepelemek Hizım!.. Toplantıdn bu üç madde üze- lnrdır. esnafın da t'cari faaliyetlerinden ra alml"lardır. Böyle taksi ücre- ~~.kar hır gayret harC'a~·ara~ ı:;u
pcncerelenndcn bınlerce kiloluk j Charleroi muharebesinde rinde yapılan birçok münakaşa- Dünkü kontrolda hemen he- meni için Jazım gelen te•Joırlcr tinden fazla para vermeğe mec- ,u~ı·~nıc~ e .ve memnnnıyetsıd~k: 
kAfıt boşaltılıyordu. lttifak proje- sonra •da binlerce katolık Fr ~ lardan sonra şu kararlar veril- men hiçbir kasabın fiyat müra- alınacaktır Bu suretle ihtikar bur kalan yolculardan bir kısmı l~~ını sezdırmcmek nezaketını 
lehrid, tal ksim tasav:v~rl~nj gızll mu: sanın (İsanın mukaddes kalb)~~e miştir: kabc komisyonunun kararına i- yapanlar sadece mahkemPye ve- otomobil numaralarını alarak posterınc~·c çabalıyorlarılı. 
a e e er tam Y~rını u uyor, yanı nezir edilmesıni tale etmi Ier- 1 - Ta1ebeler, şehir içinde itaat etmediği görülmi.iştlir. rilerei< H~rgüne mahkfım cdıl- ~oforleri Emniyet Altıncı Şube Saı~:a bakış~ı, salya ..:dalı ada-
dumana milnkalıp oluyordu. di. p ş mektep deJtiştirebileceklerdir. Bu Komisyon kararına göre ka- mekle kalmıyacaklar, doğrudan 1 Müdürli.ığüne şikayet etmişler- mın kım olrlugunu sordum. 

Ravnaud: iş nncak ikinci yazılı imtihan sapların, hayvan borsasındaki doğruya alınacak kararlarla tfca- dir. Fakat Ga~ta rıhtımında " - Kıymetli bir san:ıtkiirdır. 
- Ben mucizeye inanırım! di- sonı..ında ve ikinci yazılı imtihan canlı hayvan satışı fiy.ıtlatına, ri faaliyetlerinden men edilt>bile- vap•ırdan cıkan bir kısım yolcu- Giirdiiğiiniiz gibi, avare, kalen-

- 26 - yordu. nottan alındıktan sonraya ka- bir misli zam yaparak -;atış yap- ceklerdir. lar otomobil bulamamısıar ve der bir adam Yukıa biz sanatı-
Bu suretle halkın nazarına Hükumet erkanı müçtemian dar yapılabilecektir. Ev nakli za- maFlan icab etmektedirk. Dünkü toplantı rıhtım üzerinde kalmışlardır. Bu. na hiirmeten, he~ karnnn ka~-

Notre D k'l · "d k rurcti polis raporiyle tevsik edil- akat kasaplar, bu şrara iti- ... -0ıculardan bir kısmı da Topa- lanıyonız. Fakat ınnnın bana kı, ]nema stu·dyolarında aoriılen de- ame 1 ısesıne gı ere f. 1 T' k"l · M .. t H ' ,.. zafe ' · d l t ·1 G · meyince talebenin mektep de- raz etmekte, bu ıyat a toptancı- ıcaret Ve a etı us eşan a- neden Be-...·azıda kadar iki buçuk C'iimlemiz sabrımızı tiiketnıek orlara benzıyen bir manzara r. ıç.ın __ ua ar e t.ı er. cçıt La kl t· N · K" · a·· t k ·' r 1 k d ~işt;rmesine müsaade edilmiye- rın satış yaptı arını ve pera- ıt • azmı ışmır, un mm a ·a ı1·ra taksi ücreti ödemek sartile iizereyiz. Çiinkü artık >ıazmolu-
rzedl.yordu. Ikı apartımanda kı· - esmı .g. oru ece - şey ı: . . ı:;. k d k • b · · · ·· - · d f" ı 

E d R d cektir. en ecilere hiç ar ıraKmaciık- tıcaret müdurlugı..in e, ıynt an ancak otomobil bulabilmişler- namıyacak dereC'ede ~ıvık ve mü-aplar ve aiyecek eşya meydanda 1 n on _e aynau serçe .g. ıb .. ı 1 ·1 b k · k · r li ,.. b - ı 11 2 - Talebelerin mektep bari- arını, bıraksalar bı e u arın müra abe komısyonunun aa - dı·r. teca,•ız bir hale girdi!" ulunuyor ve san bir ı:recelik en- aşını saga so a sa ıyar.ak yuru- d' 
"' k d D 1 cindeki kontrolü iyi netice ver- kendilerini idare etme ıgini ile- yeti hakkında izahat almı~tır. H~;yvanl~ calısan vasıtalar da Etrafrndakilerc haknr\?t iishine tarı·sı· boşlukta bır' karantıne bav yor, nr asın an a ad. ıer mağ- · ·· k l kı 

J 11 mistir. Bugune kadar 97 talebe rı surme ted"r er. Toplantıda mıntaka ticaret bilhassa yokuşlarda ve asfalt hakaret yağdıran salya ha şh, aaı .fl'!bi sallanıyordu. mum topa ıyarak gelıyordu. En B l M" r· 
Sanki birtakım hususiyetlere arkada açık renk kıravatiyle yn· eeza1andırılmıştır. Bu murakabe e ediye Iktısat m urlüğü müdürü Sait Sarper, Belerlıyc yollarda i liycmemisıerdir. sal:rn ecialı adama, merhametle 

edılen tccavuz her.kesı sınırlen- kasında koca bir grandenia oldu- şidtletlendirilccektir. T ,~ebeler kasapların bu yolda evvelce yap- lktısat müdürü Saffet Sezer, Bu vüzden bu vollarda müna- değil, derin hir hiddelle uzun 
ğ h ld tramvaylarda ve vapurlarda kas- tıklan mürac-aata heniiz c.evap mürakabe komisyonunun bazı a- kalatı - dakikalarca durduracak uzun baktım! Etrafuıd:ıkilc.rin,, dırmış gibi idi. Herkes bombala- u a e Bullitt bulunuyordu. .. b 

ket tasımazlarsa tenzilatlı bi1et- vermiş değildir ve dun ıı mi.ira- zaları da _hazır bulunmuşlardır. ka:?-<ılar rla olmus. birbiri ardma yani halkın, yani şu. ıkide birde rın tehlikeli olduklarını zanne- ı 1' ransanın cenup eyaletinde bir k - -
bl.. ··ı-h .... h ld • _, lf'rden istifade edcmiyecekler- caata cevap verme , toptancı ka- Beledı"ye Iktısat mu'"dl"ırl·ı, gıda ava,.ı kavarak düsen hayvan1 arı sanattan anlamamakla ithaın olu-d rKen böyle evlerin gizlı nokta- ıvıı ... ::ı":ı tı urtıır>rıan. Bour- k "' 
gogne b • l T . dir. Bu hususta tramvay ve va- sapla perakendeci a!'lap arasın- maddelerinin f yatları hakkında k.nldırmak havli rnhmetli bir i!:! nan halkın sanat saygısı uğrunda 

larını yar ve ağyara gosterecek . . agcı arı ona ?stevın şo- pur idarelerine müracaat edile- daki fiyat farkını da tehar:ız et- izahat vermiştir. Bu arada bevaz halini almıştır. Öğleye do_ğ-ru hu dercC'C ağır hir çile~·e katla-
amahrem o!acağını düşünme- 'alyesı. unvanını ver~ıkleri gün- cek ve biletçilerin kasketi olmı- tirmek lüzumu hissedilmiştir. peynı'r tacı"rlerı'nı·n komı"syon Jta- Bekdive bu caddelere kalorifer nahili~iui viirekten bir takdirle ,<.lerdi. dt!nben hal ve mevkun ehemmi- . • 

t . · d h . d yan talebelere paso bileti verme- Bunun iç;n Fiyat Miirakabe rafından tesbı't cdı"len fı'y.,tlara külü döktürmek suretivlc miina- karı;ıbmamak eliınclcıı gelmcdJ. Halkta garip bir heyecan vardı. Yt ını a a zıya e takdir ediyor- K b' "' , me1eri istenecektir. omisyonunda yarın ır topian- 1 knlfıtı temine muvaffak olmuş- Ve icimden. 
Ierkes önune gelene ,sualler so- ou. 3 - Yardımcı öğretm,.nlerin tı yapılacak ve bu c"heti rie tav· yaı:ıı an ıtirazları da görüşülmüş- "- N~e olur? dC'di:n şimarm:ısa-

yor ve kınıse verdig·i cevapla · h d · b' · k b ı 'h d ·ı ti.i.r, Yarın toplanacak olan ı"ı,vat- tur. k * ın Asın a yenı ır prensıp a u zı e er bir karar verı eccktir. Bu ka7.alar esnasında bir ac lar .. , Rir ,·erip. hin istemes<'ler ... 
muhatabını tatmı·n ,.,.,emı·yorau · t F ları mürakabe komisyonu bu me-"''"' · . . . edilmiştir. Fen ve Edebıva a- ,.. . . havvan sakatlanmıstır. Ve kıymetleriyle v~lı'attıklart 

Birkaç gun sonra Parisliler uy- w eygand tayın edilrr edıl- 1 küıtesind.en başka fakültelerde ] enı tedbırler seleyi tekrar tcdk"k edec~kı:ir. Dlinkü miinakalat ı?ii<'liiğü şöhretwri, 
0 

şöhretlere kıyım~t 
kudan uyandrklan zaman acayıp .mez Flandre orausunu okuyan Üniversiteliler yardımcı Diğer taraftan Belediye Iktı- Bir muhtekir tevkif edildi Hayvanları Himaye Cemivetinin ,·erenlerin burunlarından gctir-
bır manzara gorduler: te~ışe ~ıttı. Bu seyahat, daıma öğrctm.~n olamıyacaklar~ı:. Ya_:-ı sat Müdürlüğii bütün gıda mad- Sultaııhamamır.d·ı ınırnıfatura- ele· nazarı dikkatini celhetmiş, meseler ... " 

Buyuk caddelere verev olarak ge ç ka an karakterının bır te~ ı dımcı o~retmen olmak ı~ın mu- delerinin fiyat temevvücUnti ıe::ı· cılık yapan Ilya adında birisi as- Belediyeye ve Emnivet Miidür- :\lisali sanattan. ve sanatkar-
otobusler konulmuştu. zahurudur .. Gıderken tayyaresı raca: t Pden Fen ve Edebıyat Fa-1 bite kaı·,.;- vermiştir. Ayrıca iıvat tarlık ipek kumaşları fahiş fiyat- liiğiıne müracaat edilerek hay- dan alı~ını, sade<'(' 'e'>Jdüfidir. Ve 

d Seyrüsefer? az _kalsın duşman avcı tayyare- ı ~ii.1 tP~; tA ı,,.~ı .... inin OP e'll ~z miirak..10e komisycınıı kararl;r:· la sattığı iddiasile yakalanmış \"1'l'11ara ıstırap çektirilmeme!!i sade bu sahada değil, ht•mcn her 
Projeler yakılıyordu: lc~ı tarafından yakalanacaktı. ıkıncı s·nıf~a .buıu•ımaları şar.ı nın da t,•'iııi<: şekilterirıın ve.: vı?ı- adliyeye verilmiştir Uyanın dun için tedbir alınması, bilha~sa a- mcslek•e, hüyiik hizmetleri, biı-

I 

1 

Bır h~rp g;mısı ıle avdet etti. j kabul edılmıştır. dığ1 netıcelerin tec;bitını. ?una acele birinci ceza mahkemes n- rahı:ılara muavyen hıHldindı>n yi.ik est•ı leri, adeta büyı1k ~ıma-

otcbüsler kaldırıldı. Yerine M~tosıkletlı. n:aıyeti onu sürat e p r t . göre yeni te 1:mler almayı de ilk duruşması yapılmış ve tev- fazl;:ı yiik yükletilmemesi iste- rıklıklnr yapah•l.nck ıhtiyat·iyle 
sokak fenerlerinin de- ~~ınt_ Domınıque sokagına gö- o 15 e. lüzuml'.ı görmüştüı ki! edilmiştir. ni'rrıistir. bnsarmayıı c;ahalamış bulundı:k-

r direkleri uzatıldı. Bu mania- turduler. Orası yaldızL çerçeve Po'ı•s Namze~ler·ıne BE>lediye bugün böyle fcvka- !arını •,an ıl ilect'gini.ı insanlar 
r arasında polisler omuzlarında l ıle .tıahı bır sll.!.h cıekoru arzedı- j • Bu yal y apdacak Dün 916 ı:n L·ıralık lade anlarda şehir münakalatı- nrdrr. Biz tcıntnni edelim ~i. 
feklerle dolaşıyorlardı. Her- yordu. • nm aksamaması için ne ~ibi ted- yarattık arı cserl ~ri, oııhırın kıy 
s bu acip tedbirin esbabını dü- ( Arkalı Var) Tam Maaş Verilecek y 1 1 1 birler alınması icap edeceğini metini bilmek <c:.der~inaslığı:ıı 
nuvo d\l. o nşaatı hracat Yapddı te~bit edeC'Pktir. Bu arada Temiz- gi;!'terel'.ılerr çok hdhah~ll patla-
Fransızlar icat ve ihtira babın· Mil1i Piyango İd . . Emniyet teşkilatı kaııuımnun lik t"leri Dairesine de emir veri- tan Ş""ı;ırıklarm ınikta:p t;<ı~nl-
Almanlara tefevvuk etmeğe . ... arcsının 49 uncu maddesine gore, polis Fen İsleri Müdürlüğü 941 yı- Dun Ingiltereye Midhl\t Nt'mli 'erek badema don olan günlerde ına n- 1 tinkii attık iiğl'cnnıemız 

min eyledikleri için Almanla- Yem Planı / o'mcıl:: için lazım gcleıı ev.ı:dı lında yapılacak işleri sıraya ko- taıafmdan 770 bin liralık tütün asfalt yollar1a ychı~lann behf'm- Jarnndıı ki ~ıü t'Vtlzı kıymctsi,, 
n tayyare ile bulvarlara ınmck Ankara, 14 ('!'an muhabirin- r.uz olJnlar mektebe alıııdıkı< rı yarak bir program hazırlamıştır. gondedlmiştir. Evvelki gi.ın de hal kalorifer külü ile ve ııabah- !;ımar k kıymeıe aliut·ı ı:uhtar: 
h!Jt paraşutçü hücumu ih- den) - Mılli hyango ıaarcsı Z'\~ı. n hir senelik l~tısıl muJd~ti Bu programa göre Sultanahmet Almu.nyaya 200 bin lirauk tutun ıeyirı erkenden küllenmesi temin -; '·=========::=;ıı 
ınallerine kaı-.:ı bu türlü tedbir beşınci tcrtıpde halKlll ıunu ... ,1 esnasmda kendiler•:ıe arda beş ve Ayasofya meydanları asfalta sevked•!mişti. Izmir tütün p:ya- edilecektir. • 

-")' ıst klerını g zon d t t lı'r· mlıaŞ verilmekte ıdi sasmın a('ılmasınrıa:l sonra, tu- Dt"inkü don esnasında ufaktcfE>k Ma;_nak#'r, a"'t veı,·ıı· mağı ta~vvur etmişlerdi. t: o un c u ara.K ye- 1 
• çevrilecek eski Adliye Sarayı " ~ _ li 

Halbukı boyle bir şeyin vuku- nı ?ır pıan tertıp ctmıştır. Buet-1 D&h:H~e . Ve_k~letin~.ı h~··la- enkazı k~ldırılacak, İshakpaşa :1.ün i:·.rac·atı daha ziyade artacak- düsme ve kayma kazaları da 
a imkan Yoktu. lerı her tarafta satışa çıkarılan dıgı ytw bır layıha ıl·.! Buyuk 1 • tır. olmuş, bu arada köprü iizerinde But'ı<ün Bandnrmadoı 
Bu sretle Parisin büyük cadde- bu planda buyuk ıkramıye mık- ?-.ıı~lct :\lcclısinden 48 urıc~1 ınad- ve Ka_basaka: .tarafl~rı yeşıl sa- Tütün tacirlerinden bazıl.ırı kay;ırak düsf'n ve Sarıyerri" Fıs- ~. 

tarları ındırılınış ve buna mUKd- dcr.1rı t<ıdıli istenmiş, Buyu:t Mıl- ha haline getırılecektır. Tramvay tütıin ;hracatçıları arasında An~ tık sokağında oturan Gülizar l\Iünı .ıka1fıt Vekili Cevdet Kea-
rme saçılan manialar yine Pa- bil ikramiye sayısı arttırılmıştır. lı.;t !\~t-clisi de teklifi kabul et- İdaresi de SuJtanahmet ile Beya- karada bir kongre toplaıımasını Şt'nerin .. kol.~ kırılm1 c;tır. rim lııc edayı şehrimizdekı tctkiır.. .... 
slılerin otomobillerini devir- Bırinci çekilışte on bin lira olan mı~tır. Muaddel şekle gocc. unü- zıt arasındaki caddeyi ve Beya- istt ıll''ktcdirler. Tacirler uu nu- Koprüler açılamadı lermt: hun de dcvnm ctmı) ve bu 

ltten .~aşka bir şeye ~aramadı. en biıyuk ikramıyeden dort tanı.?, .:uuzdf'kl eyliıl ayınd:.ı 1 i1ıbanm susda Ticaret Vekiıletiııe müra- G . k.. ·· ·· ·· t" .. a aruaa ı )evlet Lımanlan lşlenne Bir gun Sen nehrinın Orsay _ . . . zıt meydanını asfalt yapacaktır. 1 d. azı oprusunun mo oru. y -, • . 
1 h ımı. tarafında gezinenler basık ıkincı kcşıdedekı l.> bın liralık- polıı; ıı•~ktebı yem devre fodrı~a- Laleli ile Koska arası da asfalta caat ltmış er ır. gan karlar yüzünden buz tuttu- Umuuı Mudurlugunde meşgw. 

bır dumanın etrafa dağıttığı bir-ı tan 6 tane, uçuncu çekilıştekı ?O tıııa başlayacak ve ou devrcdt-n . . . . Di.iıı muhtelif memlc!wtlere <Tu lçin köprü acılamnmıstır. olmu~ı ur. . 
k anık k". 1 bin lıralıktan sekiz tane konu]- ·tibe1ren de mektepte oku.:,•vn pl> tahvıl edılccektır. Taksım kış1ası 916 bir. liralık ihracat oim:.ı~tur. H<.lice gecmek istiyen yalnız iki Cn·c ıet Kerim Inced::ı)ı du~ 

'lo u tKklarını ~~ıt e:~ça a~ını;. muştur. A) nca teJl!llı mukaf.ıtla- j ".ıs ~amzetlerine tahı:il ı!'.i.ıddE:ti 1 sahaınnın da tanzimi bitirilecek GöndC'r ilen maddeler ıırc~sında yelkenli motör icin de Galata kendıs, yle goruşen bır mulıaı:-rı-
t ş }\1esele g~rcrld . ~re .. e e 1 n birinclcle 430, ik•ncid~ 6:·>6 "~ esrasında 2 bin kuruş 'lSli maaı ve Inönü gezisi Pro.st plim mu- tütünden başka tütik, bab·t hu- könrüsünün açlmasma lüzum rımu;e demı~tır Kı: . , 

er. t m h~ aşı ık. akrıcıy uçüncude 4842 ye çıkarılmı:itır. •üzerinden tediyat yapılacaktır. 1 cibince yapılacaktır. lunm<1ktaydı. ı:röriılmemiştir. " Lıman ve demıryo.u faao z re ı u ım evra ya ıyor- ı-. 
du. Nezaretin avlısında buyuk bir uyetin i tetkik etmek uzr;N ya-
teş yaklllllzş ve bu ateşin üzeri- rrn .ı.at >ah lbugunJ Banaırmaya 
kalerrı odalarının pencerelerin- Düşenlere Dair tar. Efendiniıı anusunn g•ciı-cı' r,ım. Bandırmada bir gün 

n binlerce kiloluk kağıt boşal- G iilu-- tt..ıc "Hayır" denir mi? HeıJ.~İ de o- ka.dık tan sonra Izmırc gidert-Jt 
ıyordU· Dun her tarafı don tuttu. I ~ nun az çok lôtfunu görmiiş- ıı.n-.ıı faalıyetı, demiryoıu ça-

'lt't. Drojeleri, taksim tasav- Bunun ne ıce.ı.i bize kar- ler. 1 Iışr.1 .• : ar mı güzden geçiı-cc~~ım. 
.gizli muahedeler tam ye- puz kabukıarının sokaklara a· f A. SJ .. f 1 - Fakat nasıl olur? Birisi Mtıtca kıben de Aziziycdel:i 'l'i.l.·· 
uyor yani dumana mun- tıldığı zanıa111 hittırlntac~ uıan· ~ S. ~ görürse.... rıdlf>:, tl~ tetkikler yapaca"ım.'' 

l zaraıar an.eıdı)' or. Gum! dı) e hır - Kim görecek? Bahçenin 
P 0 uyordu. · "d" Ler tarafı du"ar ... sc.ı. ışı ıyorum: Başfmı ~e' ıri) o- " • l.\'lütc ferrik: 

I'aristeki tehlike: uuı. Llıyle b:ı_,ı~ı, &...oıuuu ıu Başka birlü sokağı geçeme7.sin. t;en yüz kiloyu taşıyamadı, ayni rike gelen kazaskerh•re dört· Emirler evvelce verilmi:;. lla-
tarak yerden hır adamın kalk- Kadın bu tavsiyeyi pek p-ratik mane\·rayı takip ederek abani köşe kesilerek una hul•uımı~ ha gec:eden bahçenin yo!{UŞ ye-

A lman ordusu Oslo'da Var
Şovada böyle mebzul bir 

evrak hasadı yapmıştı. (Hitler 
rustosta şöyle söylemişti: ''Düş
nanlarnnın dosyalarında buldu
!Um evrak ile vukuatı mkayese 

diğirn zaman bu evrakın ya 
rler ya apdallar ya fena niyetH 

Jamlar tarafından tanzim edil
gmc hükmctmekliğim icap 

t"'" demişti.) 
Bu dersten dolayı hariciye ne

~reti yeni bir (Beyaz kitap) neş
nın onüne geçmek için bu ted
..rl duşünmtiştü. (Buna rağmen 
tap yınt: neşredildi. Almanlar 
harite sur Loire'da bir tren ya
lı:ıdılar ve bu yakılan evrakın 1 

uretlerini tamamen ellerine ge
rdiler. 
Faka~ yalnız düşmandan devlet 

t srarını saklamak kafi değıldir. 
Harp iliımndan mesul olanlar 
bir gun Fransada toplanacak 

an (ali dıvanı) da düşünuyor
r. O halde ortada vesaik kal
amalı. 

""'mm alevleri birçok hayal 
1 ılçıyor. Bütün hükümet 
'Tlellerini düşunuyorlnr; 
·nın mtisait oldugu u-

·rine sekte veren düş
nda hesap vermek-

. p eden günler
evrak yakıldı. 
·nelerden du-

dıguu goru) osum. buldu. Sırtındaki kocaman aanldıy, açılan tuıC'nkfariylt? ciğer parçalarını litiloltuı•l diye rine sular dökülerek donllurul-
uuşene gülmemek kabil de- kiirk manto ile katın içinde dört 11ürdü O zav'allının elin· yutturmak gibi tazip edid kaba muş. Bi.itün hazırlıklar ~·apıl-

Tic aret Mektebinhı 

58 ~; inci Y ~dönümü ğildır. Düşcuın de gmcne kıL- ayakla yürürken galan delikanlı deki çıkrnlard:m p:u-mak- latifelerdir. mış ... Hatta yokuşun yanında-
maıııası kaoıl olma) or. •~Ium- da cesaret vererek yanında ilcr- lığı tutmasına im4.'.ln yok· Kaba olmakla beraber mevsi· ki duvarın bir kısnu yıktırıl- ,,, 
kuıı olabıldıği kadar muvuc• leyor. tu. O da yalnız C'Jkını t"lle· me uygun olması hasehıyle şa- mış ve yerine tiyatro dekoru 
ıwıni murafaza etmeğe ça•1şarak Iler şeyin tam olma~ı itin e- rini havava kaldırarak ;;niindcki kalanndan birini naklediyorum. gibi duvar taklidi bir kağıt bile 

Yu3h~sek ticaret ve iktisat mek
tel.ın ın 5l:S ıncı yıl donumu yarın 
m~n. l'ptc mcrasımle kntluna-lranıva) durak ) crıue 1'0!iU~ 0 • linde defle sopası ek~ik! beyin ayağını yerden kesdi. Bu Veli Efendi zade böyle karlı yaprştınlmış. 

ruın: diırt adam, Turna katarı gibi bir gUnde bir merasimde bu-
ıtı ı c~t.ı r. Saat 15 de yaf.lI .ıcaK ı.1le-

Şışnıan, tdniz giyinmi5 bir Turna katarı: miithiş bir giimbürtü ile i;nu- lunmıış. Konağına dönerken ka-
adam köşeba5ında fener dhc{;i- miize serildiler. Hepsi ötelerini zaskerlerle büyük ilmive riıtbe-

D İ.İ'•enin dostu olmaı der- b ·ı · · ki dıl z l · · h · b" k · ne sacılnuş, mel, mel e.raJlua ~ erı erını yo a ar. .arar ya - sını aız ırço dostlarma: 
bakını) or. ler. Fakat bu &öz bö~ le mz hclccandan ibaretti. Fakat - Doiru bize gideHm. Bir 

- Hana bir yıırdım edenin? düşenlere giire deftH. Vaktiylı:: hfıl;i mahcubiyetinden olacak çay içeriz! demiş. 
Şu clımden tut kı kar§•;) ;:ı geçe- lıiiylc havalarda KnrJıköy rn- davranıp yerlerinden kaJk:ınu · Veli Efendi zadenin ~ay da 
yım! ımrunun altkamarası en raihet- \·orlardı. veti mükellef bir ziyafet olacağı 

Bütün galanteri kaidelerine li yerdi. • Encla Hacı Galip doğruldu. için sırmalı binişli, telli sarıklı 
rağmen dulilindum: Birgiin alt kamarada otunı- Etrafına bakındı. Yerl~re vayı- birçok zevat daveti kabul et-

.t..mrcdcrsinız. J•'akut bcıu ~orum. Dimdik inen merJıve· lan arkada lanna bağırdı · mişler. Konağa gelinmiş, gümü 
kim tutsun? nin ha aınaklarında donmu~ bir - Kalkın ;yahu! LevhRyı o- semaverler kayntyo,· IJ1car1du 
Yanımda bir Jclıkaııla peyda kur tabakası inen yolcuları kı- kumayor mucunuz? Kamarnlar- acfamboyu ku varken salonfor 

oldu; zak gibi kaydırıyor . Bunil rı.tğ- da yatmak memnudur! sıcacık. 
l k ? V h . h ·r uıen parmaklığı tutmadan mer- •ı · '-'.' k l - ~e o aca • a şı erı : " evsım ~a a arı Yemişler, irmicler .. rlh·eni inenler var. :ı ~ der gibi bana gazuonue hır nı- -- Efendi zade birdenbire: 

Veli 

güh fıı aı.:tlı. Kotunu kıızazede~ c Birbirini takip eden dört ki i ı- :otan hulun en hti \ iik zen- - Efendiler! demiş. Canrm 
can kurtaran simidi "ıbi ar:t et- Riıründü. En önde zayıf altın ginlerinden Vdi Efendı ne.' istedi bilir misiniz?.. Haııi 
ti. Cu rnlı kadın latlı bir lebeıı· ~bzlüklüt gümüş hastonlu lıir zadenin şakaları meş"urdur. çocukken kızak kayardık ... o 
sümle delikanlının koluna r.u· Bey nrkMında ôbani sarıklı ~al- Kendi ine para ı iı:iıı temeJluk ne hoş şeydi o! 
aı. Diğer eliııı fener direğinden 'arlı, bri adam ellerinde yemiş edildiğini bildiğinden olacak bu Hepsi birden tasdik clmi'iler. 
bıraktı. Daha bir adım tınadnn ve sebze dolu iki yazımı mendil. ~akaların çoğu amalara Jla\"Uzun - Hakikaten pek e~leııceli 
fazla ciıalannu.,. pu.kede ~uıi Ondan sonra eski lstanhulun en kenarında namaz kı 1dınp sec- idi. 
icat edilmıs bit k.u.·m dansı tat- wtlı çapkınlarından Eyıihhı Hu- dede hepsini tcpe~i asa~ı ~uya _ Uşaklara merdiv11ni indir· 
biketı yaın:r gibı :.a~ t &ola ç:ıJ· cı galip. Hacı Galibin arkasın- daldırmak . cer icin gelen softa- teyim de... Haydi, bahçed~ k.J-
kalandıla:-. Ondan "onrası ma- dım gelen yüz kiloluk hir hoca· ya ağustos ııca[hnda ''hnva se- lak kayalım. 
lılm? nın ancak kısa ve kalın b:ıt·ak)a· rin iıştirsiinüz!'' diye iistiiste 

Güleyim derken yere yuvnr- ıiyle iri göbeği görlinıiyor. dört tane kürk giydirip dizine Telli, pullu kızak: 
lnnan '-a:ıaLın r.ıra"~ da otur- Evvela Hoca kaydı. llacak!a- battaniyeler, etrafın:ı yastıklar 
duğu yerden bağrıy;r: rını açtı, Hacı Galib'i küre)edi; koydurarak buram hura!n ter· 

- Dört ayak yürü ın,&una! llaci Galib ayaj;,'lnı yerden ke- ]etmek. şeker bayramında teh- S rrmalar içinde 
birbirlerine 

Narıkhlar 
hak:~IDIJ 

Kazasker1er sırm,ılı haftan- rasıır ıdc meı<tep muduru tıı..ı.;une 
lan, telli sarıklariylc bah~e~ e kada v,•rııen mez.unldru1. devlet 
çıkmışlar. Kocaman hir merdi- mc1, . 1 l2.masındnkı m~vKıit?rı ve 
ven yokuliun başında heklivor. rolle~ ,jn• tebaruz ettır('C"'k ı.cek
Veli Efendi zade hepsini sıra 1 telıırı . ılK mezunu ıle ,on !I'!..:LUnU 
ile merdivene oturtnıu~. Kendi-

1 
ve !-.( m wıı.ıf taıeucsının eıı ~· ncı 

si de en nihayete biner gibı hir uır~ı nutu"'- soylıy1::cektır. J\..o~ 
tavır alarak kızak vazife ini r,-o- t{.ptt • flı ı:-.afırlere oır çay Z!_va.ff'U 
ren merdiveni yokuştan r.şağı vcrı H.t"' gece de 'f u .. ~·n gazım) 
itmiş!.. '>Un~ a Muarıf Vekılın .. ı hı.u.ı<ıyt:-

Merdiven kocaman bahçenin sın:;ı, ı.ır balo ıcı tıp 1;d•lt•c1mt.r. 
dik yokuşundan üsti.inde tiineğe 1 y ''r:NI ZiRAAT ı\L.l!":TLERl -
konmuş renkli papağaıılar gibi 1 Zıra Nat \ ekaletı Amcrı •• ay ı 'Ver..t 

allı yeşilli, telli sırmalı, vaşlı den N. t.Jm;ok zıraat uıetıctı .:ııpa.nf 
başlı, saçlı sakallı efendilerle 1 etm ışw· Yem :ıHıtırı- ıer ta?J

u~ar gibi bir süratle inmiş Yo- 'rar. ı.. memle.l{etımıze getm.ş .:>l:a
kuşun nira~·etine gelmi'l. Kıza- cakt n 
ğı durdurmak için en i..nde o-ı B u vEnı mnkınelerle butuD 
tran ayağı ile duvarn bir •ekme r..eı nlf'k<:ltekı zıraat mıntak:1!.a 
vurunca duvar taklidi kfiğıt rın• 1 ıl;ıtıyncı en mou..-rn t•·::.ı~.:ft-
yırtılmış hepsi birden soknğn lı• il ıı1:,f cııımı§ olacı.ıKtır 
uğramışlar. Ne eörsdnlPr? l>ı- C ı.E~lZ KLUBUNül', BIH. tl A 
şarıda evvelden hazırlon.m hü· Uff >E Iş Bnnkası 1dı> ıını\'. 
tün mahallenin afacanları ı?az bu r-lııcı.gının tansılı ıçı n ~forı 
tenekeleri çalarak bağrlŞl.}'Or- Deı 11.:::ıık Klubun.ın e:;ıyas ,,, 
lar: UsI nıaar Uçuncu lcra mem""r 

- Koca ~arıklı efcndilP.r~ ba- J,ırı ddalctıylı:. hacız K•.>ycıur· 
kın! Yuha! Ala ala lıey! mu ~tııt Kli.ıp ıdnre h~ ıe ı c. .... -

gulumJ, b•r toplantı yaparak li azı: ..:t.. 
t~t kıh cclecekti:-. ULlJNAY 
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1 ::. Roosevclt'in koncreye tevdi 
ettıcı kanunların, muhalefet züm ... 
relerinin maneVTaları neticesi bit 
md üddct gecikse bile, kabul ve tas ... 

k 
k ~dileçeğine şüphesiz n.a:z:arile ba
ılıyor 

2 - Iİindi Çini ile Siam arasmdaki 
hudut Mdiseleri hakiki bir harp 
lek.Iini alnuıttır. 

Amerikanın, tecavüze uğrı
yan memleketlere yardı

ını meselesi, yalnız Amerikayı 
değil, bütün dünya efk!lrı umu
Jniyesini şiddetle alakadar et· 
:ınektedir. 

Son gelen haberlere göre Ro
osevelt'in kongreye tevdi et
tiği kanun layihaları, tetkik 
edilmek üzere Hariciye Encü
menine havale edilmiştir. Diğer 
cihetten Amerikanın miihim si
yasi şahsiyetleri ve gazeteler, 
bu kanun projeleri üzerinde ha
raretli münakaşalarda bulun· 
maktadırlar. 

Bu projeler, Amerika matbu
atının ve siyasi şahsiyetlerinin 
büyük ekseriyetinin tasvip ve 
takdirine mazhar olmakla bera• 
ber kabili ihmal olmJyan bir e
kalliyetin, muhtelif sebeplerden 
dolayı bunların aleyhinde bu
lunduğu da aşikardır. 

Bunlardan en müfritleri, esas 
itibariyle, Amerikanın Avrupa 
işlerile ala.kadar olmasını çok 
tehlikeli bulmaktadırlar. Bu 
tam inziva ve infirat politikası
nı müdafaa edenler, Amerika
nın kendi hudutları içine çekile
rek. sadece kendi işleriyle meş
gul olmasını istemektedirler. 

İkinci bir kısım bu yardıma 
esas itibarile muhalif olmamak· 
la beraber, Roosevelt'e geniş ve 
hudntsuz salahiyetler verilme
sine itiraz etmektedir. Diktatör
lük rejimlerine karş1 hareket e· 
den demokratik bir devlet için 
bu salahiyetleri hem çirkin, 

_hem de tehlikeli bulmaktadır. 
Hiç olmazsa bu salahiyetlerin 
iki ;ene gibi muayyen ve kısa 
bir zamana inhisar etmesi lazım 
geicceği kanaatindedir. 

Diğer bir zümre, İngiliz harp 
gemilerinin Amerika tersanele
rind~ tamir görmelerinde Ame
rikayı harbe süriildiyecek bir 
tehlike sezmektedir. 

Başka bir ziimre, yardımın, 
kanunda tasrih edildiği gibi, bü
tün tecavüze uğrıyan milletlere 
teşmil edilmeyip, yalnız İngilte
reye hasredilmesini istemekte
dir. 

Ven en nihayet, daha ziyade 
iktısadi, mali, ticari endişelerle 
hareket eden diğer bir zümre 
"de. İngiltereye verilecek harp 
nıalzemesi karşılığı olarak on
dan bazı garantiler almak lazım 
olduğu fikrindedir. Verecek pa
rası olmasa bile, elinde kauçuk, 
petrol vesair bir çok kıymetli 
ınadenler bnlunan İngilterenin 
bu garantiyi temin edecek bir 

• 
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vaziyette bulunduğunu iddia et
mektedir. 

Emniyet Tedbirleri 

Bu kanunların, muhalefet 
zümre1erinin manevra· 

!arı neticesi bir miiddet e:ecikse 
ve bazı küçük tadillere uğrasa 
dahi. son secimde Mebusan ve 
Ayan Meclislerinde ekseriyeti 
kaza?lan Roosevelt Partisi men~ 
suplan tarafından muhakkak 
surette kabul ve tasdik edileeek. 
!erinden şüphe edilmemektedir. 

Esasen bizzat Roosevelt bu 
neticeden o kadar emindir ki. 
bu kanunları kabul edilmis gibi 
farzederek bonlann süratl~ tat
bikini mümkün kılacak tedbir
leri almıya başlamış bulunu
yor Harp e.ndiistrisinin verimi· 
ni çoğaltmak için bir miitebas· 
sıslnr komisyonunun teşkili bu 
tedbirlerden biridir. 

Amerika Birlesik Devletleri. 
bir taratan İngiltereye ve Ame
rikanın emniyetinin icap ettiT .. 
diği memleketlere esaslı bir su
rette yardım etmiye hazırlanır
ken, ayni zamanda kendi deniz 
üslerini, mühim ticaret limallla
nnı, bütün sahillerini muhte
mel tecaviiz ve taarruzlara kar
şı korumak için tedhirler alm1-
ya ba<lamJştır. 125 ııarcadan 
mürelikep bir Amerikan filosu
nun Atlantikte karakol va~ifesi
ni görmiye başladığı haber ve
rilmektedir. 

Uzak Şarkta 

Son günlerde Uzak Şarkta. 
Hindi Cini ile Sivam 

-yeni adıyla Tahiland- ara
sında bir cok hudut h~rli<eleri 
vukua geMiğini ve bntta hun
ların hakiki harp şekli alrl1i(101 
ajanslar haher vermektedirler. 

Siyam (Tahiland) 530 000 ki
lometre murahha1 nra7İVP ve 
on dört bucuk milyon niifusa 
malik ve 1350 senesindenberi 
müstaki1 bir Krallık olaTak va
şıyan bir devlettir. Hindi Çini 
ise. Fransız müstem lel<P•idir ve 
Vichy hükumetine tabidir. 

Bu iki memlPket RT~c:1p.lı:ıki 
!ı.a' gü.laı·n hak.ki sebebi h(-!JlÜZ 
mailim değildir. Bu husustu an
cak bazı tahminlerde bulıınııla
bilir: Vichy hiikfımcti o kadar 
mi\şkiil bir vaziyette bulunmak
tadır ki, böyle hadiselere sehe· 
biyct vermek istiyemez. Diğer 
cihPtten tn,,.ilterevP kar<ı hih
rd Mr vaziyetto kalmayı terdlı 
ettiği görülen Vicby hükumeti
ne arzularını kabul ettil'emi;\'en 
Almanyanın, Tahil&nd'ı Hindi 
Çiniye karşı tahrik etmi< olma
sı ve ona vardım etmekte bulun
m;ııı;;:ı muhtemeldir. Ayni zaman .. 
da İngiltcrenin ve Vicby hüku· 
metini Almanyaya karsı muka
vemete teşvik eden Amerikanın 
da Hindi Çiniye yardım etmele
ri mümkündür. 

Fakat Vichy hükfimeti ile is
birliği yapamıyan ve Sinızapur'a 
karşı bir Janon taarru711ndnn 
korkan İngilterenin, Tabiland 
ile beraber olması ihtimali de 
akla gelebilir. 

M.ANTEN 

J(•J 30ı!:FlfliifttM 
SiY AH PERDELERDEN DEVA ••• 
Yanm başağrısının gün battık

tan son:ra, geceliyin gelmesi pek 
nadirdir. Hemen daima, ağrısız 
fakat rahat bir geceden sonra sa
bahleyin erkenden gelir. İnsan kı
nklıktan ve halsizlikten, yata
iıııdan ~ıkamadıktan başka ka
r;uıJık bir yer arar. Çünkü yarım 
baş ağrısının verdiği istırabı ha· 
fifleten en iyi şey istirahat, ka
ranlık ve yalnızlıktır. 

Onun için, geçenlerde, evleri
ınizdeki gece ışıklarını maskele
mek üzere tedarik ettiğimiz si
yah perdeler yarım başağrısına 
karşı kıymetli bir deva sa:vılabi
lir,yarım başağrısı nöbeti 11:elince. 
Yapılacak en iyi şey -tabii. ye
r;nden kaldırmadığınız- o siyah 
perdeki çekip odayı mümkün ol
duğu kadar kararttıktan sonra ve 
odada başka hiç kimse bulunma
mak şartiyle yatağa girerek tam 
istirahat etmektir. Başmtzın ya
nın bir şişe maden suy ~ yahut 
bir bardak limonata bulunursa a
rada sırada onların birinden bir 
yudum içmek biraz ferahlık ve
rir. 

Yanm başağrısı nöbeti uzunca 
(!ÜrÜp te yemek vakitleri gelip 
geçerse, yemek için kalkmam:ık, 
yatakta, nöbet geçinciye kadar, 

· mç yatmak tercih olunur. 

İlaçlara gelince, yanm basağ
rısına karşı faydası söylenilen 
ııek çok türlü ilaç vardır. İstıra
bın şiddetinden dolayı, onlardan 
hiç birini almayınız. demiye in
sanın dili varmaz. Fakat o ilaç· 
lardan han~si olı1rsa olı:ıun, ya
rım başağrısını bafiflet•e bile. in
san ona cabuk ahı:ı1r ve her nö
bette miktannı a•thrmAk zaruri 
olur. Mesela antinirin ih\e1ndan 
bir yarım basail'rısı nöbetinde 
beş gram kadar almıva meehur 
olan hastalar göriilmüstiir... O 
kadar çok miktarda ilacın, ilkin 
mideyi sonra ba~ka uzuvlal'ı ne 
bale getireceği -yarım basağrısı 
nın şiddetinden- düşünülmese 
bile bu zamanda illicların kıtlığı
nı hesaba katmak lazımdır ... 

Ybnm başai?rısını kökiinden 
geçirmek pek te mümkiin olma
makla beraber, nöbetlerin önünii 
almak için çareler vardır Fakat 
bu carelerin her hiri. yarım bas
ağrısı nöbetinin tek1'arlamasına 

sebep olan nzuv bozukluklarına 
göredir .. Yarım hac;aö-rısı mide
den gelir. karari":er~en ııelir. hor 
nıonların bozukhığun~an gelir ••. 

Bunları ayırt etmek te, yarım 
başağrısı çekeni muayene eden 
hekimin işidir. 

TAN 

';J~dan ~ryeli yazıda. bulunan re•im İn11:i1terede, soltağa fırlamış iki Kuğu kuşunu ürkütmell'ek 
ıçın naklıyesi çok kesıf bir cadde üzerindeki seyrüsefer cerevanımn saatlerce kesildiğini e:österi· 

yordu. Bu resmin de bize ne gösterdii?i mevılnnıladır .. 

Qs~ANBU~~L._iv_· E __ D ___ E_R_DI]_ 

Bizdeki Teşkilat 
Ve ihtiyacımız 

m 
Bu mevzua dair bundan ev

vel iki yazı eıkmıştır, Biri 
ıTan, 28 · 12 - 19401 !stanbulda 
bg~nkii nakliye buhranının es· 
ki hataların bir neticesi olduğu 
ve buna care bulmak icin baska 
mcm]Pketlerin vantık'.arım bi
zim de vapmam1z I~z1map]diğj
ne dairdir İkincisi !Tan: 7 - 1 -
1fl4Jl Nakliyesi ve seyri seferi 
mtmtazam <ehirlerdeki teşkilat 
tArzına dairdir. 

Son dertlesmemizde Londra 
şthri üzerinde fazla durmuş. o
radaki mükemmel resmi nakli
ye ve seyri sefer teski18.tın1n yi
ne kendi mütehassısları tarafın
da'l nekedar şiddetle tenkit 
edildiğini, ve 11 noksanı tel8.fi'' 
maksadivle teklif edilen bir ne
vi umüstakil nakliye ve seyri 
sefer müşavirli.ği ve n3.zımlığı" 
tarzının - büyük bir ihtivaca te
kabül eden pratik bir care oıdu
ğu kin - az cok tadilatla yalnız 
Londrada degil. fakat her ta
rafta kabul ve tatbik edildiğini 
görmüştük. Sıra kendi (İstan
bul) teşkilatımıZJ diğerıerine 
kıyas ederek tetkik etmeğe gel
mişti. 

Seyrüsefer Kanunu: 

N rJdiye ve seyri sefer ba
kımından bütün memle

ketçe, en büyük ihtiyacımız, 
meselenin bugünkü ve müstak
bel ehemmiyetini büyüklerimi
ze anlatabilmektir Bu fırsattan 
da istifade ederek ben bu vazi
fevi burada da ifa etmeğe çaba
lıyacağım. 

Bizim. yalnız İstanbul dei'<il. 
bütün memleket itibariyle. en 

En Zengin Aile: 

New York Borsasının husu
si bir cemiveti Amerika· 

nın :ı::n i"'O.Üessir ve en ı,_.ngu ı 

oıan on ilti s...ı.nny' adamının 
kimler oıduğunu lıir tısı,, \--.alin
de ·I~:. etmiştır. Bu bir '.!üzme 
aciam.nı servetl~rL.ıin nıı:ıcmllU 2 
miıya:ı 545 milyon dolar ve 
Tiırk parasile :ı ~nü.Il aşağı yu
kar ıkı mislidir. 

* * Ford, Birinci: 

Bunların en başında otomo
bil Kralı Hp .... -·· ...,"-.4 r.rrıı 1 

mektedir. Onun il 
yalnız Ford Kurr --__ \.0'?;

0

c"•._, panyasındaki ser _ 
mayesi 625 mil-
yon dolardır .For<' 
17 yasında iken 
makinelere karşı duydn~u sev
gisinden dolayı bir çiftci olan 
babasının yanından aynlm•stır. 
27 yaşında iken Ditroy'daki e
lektrik kumpanvasında avda 45 
dolar maaşla calışmakta idi. 

30 yaşında İnıriltPrede icat e
dilen bir motörrlen ilh•m alarak 
ilk otomohiini vanmıs ve 200 
dolara satmı~tır Bunnn Ü.7.erine 
kendisini kull~nan l:nımn"\nVa e
lektrikcilik veva otom0"'iıcilik 

sanatlarnd•n hirini seçmesi icap 
ettiğini bildirmiştir. 

1937 senesinde Ford Fabrika
"' 25,000,000 Foro otomobilini 

:···························.-.························································· ... . . 
f Yazan: V. Birson ! ......................................................................................... : 

buyük noksanımız. şehir dısın- hetıııder. sağlam ve kanuna uy· 
da olsun içinde olsun. nak1iye ~:ır olup olmadığına bakmak
me~elesini umumi intizama so- tır Bir kaza olursa yine bu 
ka,. bil" seyri sefer kanunumu- bakınırlar. rapor vermektir Dar 
mn h1ilii bulunmamasıdır. bdrosiyle balkın hergünkü 
Şehir dışında tüyler ürot"rticı mııraeaatına nasıl yetisehildiği· 

otorr,ohil kamyon ve otobüs ne ber: hayret ederim. Müdü
kazalarının Yüzde doksan doku- rür· ise kağıt imzalamaktan. te
zu şehir içinde hem kazaların. ]pfona cevap vermekten. madu
hem vo1 tıkanmasının ve nakli- nur.a emir vermekten. mafevk
ve isinin ağır gitmesinin en bü- l0rinden emir ve direktif al
vük sebebi hep sevri sefer ka- maktan komisyonlara yetiş
nurunun bulunmamasıdır. mekten ne basını kaşıvacak. ne 

Kuvvetle zannederim ki. bu de yemeğini yiyecek vakti yok-ı 
vaziyett• kalmış olan dünvada tur. 
bizden baska memleket yoktur. 

Memlekette seyri sefer kanu- Seyrüsefer Teşkilatı: 
nu bulunmadığl için sehirde ol
sun bu işi biraz intizam altına 
ah!;;'lmek için Belediye nizam
namelerine seyri sefere ait bir
kaç madde ilave edilmistir En 
büyük şehrimiz İstanbul oldu
ğu ıcın "en büyük seyri sefer 
ve nakliye teşkilatımız" da İs
tanbuldadır. 

İstanbul Nakliye ve Seyri Se
fPr Te•kilatı, Belediye Fen He
yetı Müdürlügüne bağlı Maki
nPıer Subesinden başlar. Maki
ne Subesi Müdürü makine mü
herdi.sidir. Maiyetinde bes altı 
mıkine mühendisi vardır. Fab
rika kazanından. otomobil ve 
motosik1et rnotörüne. asansör· 
den gaz ocağlna kadar •ehrin 
m'kine, fenni alat.. ilah gibi 
h~r türlü tesisatının. yanılısını. 
i~leyişini tamirini, yenile~tiril
mesini... hep bu fen ve makine 
heveti kontrol eder. Sevri se
f~rle a'akası. nakliye vasltalarr
nın motör. fren gibi makine ci-

İstanbul nakliye ve seyri se-
fer işi ayni zamanda, Em

nivet Müdil,.1ili'fihıi1n A ıt,,.,,.. 
Suhesine baftlıdır İsi "vAsak
larn" hakmaktır. BelpdivP 7ehr
tac;"ı Nizamnarne~incie kokmus 
et satmak. yağ teftis etmek. 
m•l satacağım diye yol ve cad
de isgal etmek, sokakta bağır
m:~k caiz olmıyan vere cöp 
dökmek. pencereden halı silk
mek ... ilah. binbir türlü "ya
sak" arasında sehrin sevri se
fe:ı bakım1ndan Hse18metini" de 
bu teskiliit temin Ptmekle mü
kelleftir. Yalnız İstanbul seh
rinin değil. bütün vilfivetin sev
ri sefer isi buraya bağlıd•r Bu
na mukabil idarPsinde "Sevri 
Sefer Memuru" dediğimiz ve 
bize sıcakta. soğukta. yağmur
da. çamurda. yol ırös!Pren bir
kı-.c memur vardır! Bütün nAk
liy€ vasıtA1annın seyt"i seferi 
orr1uzlanndadrr. Fakat 11emrin-

~ Yazan: Sevim SERTEL 

pıyasaya çıırnrm.~ur. 

* * Du Pont, İkinci: 

Bu listede ikinci gelen kim
yevi madciı:ı 1 ..... - ,,,,, mil 

bimmat fabrika· ~ 
törii Du Ponttur , , . g 
Onun kendi mü ~ ~ 
esseselerindeki ~ 
;ermayesi 57:· · 
milyon dolardır, 
Ford'la aralanndakı fark Du· 
Pont'nun anadan doğma zenı>:in 
olmasıdır. Du Pont'nun ailevi 
serveti bir asırdan daha öteye 
gitmektedir. 

Bundan üç sene evvel Cüm
hurreisi Roosevelt'in ücüncü oğ 
lu Du Pont'nun kızı Ethel Du 
Pont ile evlenmiştir. 

* * Rockfeler, Üçüncü: 

ockfeller ailesi Standard 
Oil ve c;o,.nn; ~T:ı('1ll'T" 

kumpany::ıların 
deki ~QR mi\y~ 
liralık sermayr 
!erile ürüncü ge1 

mektedir. 
Bundan bir 

müddet evvel 98 yaşında ölen 

Jobn D. Roc:kfeller. hayata ufak 
bir memur olarak atılmıştı. ilk 
petrol bolluğu sıralarında pet
rolün nakliyatı isini organize 
emek acık gözlülüifünü e:öster
mistir. Bövlece petrol isini bir 
kere eline düsürdükten sorıra da 
tröst fikrini ortaya atmıs ve za
'""nanla bunu or~anize etmistir. 

Son senelerinde hevecanlan· 
rnasına mB.ni olmak için sadece 
onun sahsına mahsus bir e:•zete 
bammakta idi Bu gazetede o
nun ho,una e;idecek hav?disler 
bastırılır diğerleri tasfive edi
lirdi Hasta olup odasından çı

kamadığlna göre. böyleci' Rock
feller. dünyanın kendi istediği 
gibi yürüdü/tüne inanmakta idi. 

* *' 
Melon, Dördüncü: 

Melon'un ismi iktısat ale
minde oldn?111 lt-ı:ırl::u· ı::i 

vaset iılemind• ~ 
de tanınmıştır . 
Vaşin~tonda bi' ...,,...f_ 
·ok vuksek mev " · 
~ilerde buiun 
muştur. Hayatı· · 
nın sonunda büyük dedikodula· 
ra sebep olan bir şey yapmış
tır. 

de" bir otomobil şöyle dursun. 
bir motosiklet. hatta bir bisik
let bile yoktur! 

En Büyük Noksan: 

I• şte kanuni mevzuat ve teş
kilat itibariyle İstanbulda 

nrtkliye işinin intizamından ve 
seyri sefer cereyanından bu iki 
daire. bu iki müdiriyet mes'ul
dür Kadrolan ihtiyaca 11:öre ne
kadar büyütülürse büyütülsün 
bu teşekküllerden hiçbir zaman 
''t:ınzim" vazifesini bekliyeme
yiz Çünkü. heryerde olduğu gi
bi kurulusları. çalışma tarzlan 
mevcut nizaınlan ve verilecek 
emirleri "tatbik ve ifa" gayesi
ne göre düşünülmüştür. 

O halde tanzim vazifesini 
kirr görecek? Şehrin muhtelü 
nakliye wasıtalarını ayn ayn 
tetkik. aralarındaki rabıtayı te
min. hepsinin birden işleyisini 
tesri ve böylece halkın nakli
yesini teshil vazifesiyle mükel
lef tesekkül nerede? 

Vakıa belediyede içtima e
de'l bir de Otobüs Komisyonu 
var Fakat isminden de anlaşıl
dığı vechile yalnız otobüs nak
liyesiyle uğraşır. Bu hust1staki 
muvaffakıyetimiz de meydan
da' 

Vakıa şimdi Belediyeye inti
kal etmiş tramvaylanm1z, ve 
çoktanberi tekemmül etmis ida
resi var Umumi müdürden 
baslıvarak herbirine cok hür
met 'etil!im bu idarenin bütün 
er:Canrna terettüp eden vazife 
tabiidil" ki. tramvay ve tünel 
bakımından muvaffakıvettir. 

Vakıa taksi şoförlerinin ve 
sahiplerinin teskil ettiği "So
för]er Cemiveti" miz vardır. 
T;bi' vavelerl kendi menfaatle
ridir Umumi sehir ve halk 
m~nfaat· bakımından olan ha
reketleri gözümüz önündedir. 

• • 
C halde yok! Hicbirinde ala

kaaar bulunmadan. resmi ka
vitler]P mukavvet olmadan seh
ritı umumi nakliye isini umuml 
halk menfaati hakımrndan tet
kik ve tanıim ftdE>n ne b;r ~ah1s, 
ne bi• m•kam. ne bir te,ekkül 
voktur Nakliye isinde en mü
him noksanım1z. en müstacel 
ihtivacımız ise budur. 

Bu nok,~n bizde nasıl telafi 
edilebilir• İste gelecek dertleş
mive hazır mevzu! 

YENi NEŞRiYAT: 

MURA:>!YE CAMii 
Manisa Halkcvi tarafmdan neşrcdil· 

miş bir eserdir, Cami, Mimar Sina· 
nın yapısıdır Kitapta camiin bir kro
kisi, müteaddti resimleri vardır. 

ÜLKÜ: Halkevleri ve H::ı.lkodaları 
Dergisinin 95 inci sayısı neşredilmiş

tir. 
YÜNCÜLÜK 

Dünya yünleri ile yerli yünlerimizirı 
istihsal, smıf, evsaf ve piyasalarından 
bahseden resimli, haritalı. grafikli bir 
eserdir. Teknisiyen Sükrü Esmersoy 
tarafından yazılmış, Bursa Yeni Bası
m evinde basılmıştır. 

ISTANBULDAN HOLLIVOOD"A 
"Yedigün., taraftnd'ln neşredilen "İS-

1ANBULDAN HOLLİVOOD'A,. Ço
cuk Edebiyaptı kütüphanemizi zengin
leştiren bir eserdir Tek başına Ok
yanusu aşmıya c;ıkan dört çocuğun İs
tanbuldan Amerikaya kadar heyecanh 
yolculuğunu anlatan bu kitaı.o HikTT\:t· 
Feridun tarafından yazılmış, ve dörı 
renkli kapak içinde. bir cok resimleri~ 
süslü olarak basılmıştır. Çocukların C· 

tine verilecek faydalı ve eğlenceli bir 
eserdir. 

Melon. ıravesi kendi hususi 
galerisine antika tablolar satı~ 
almak olan bir cemivet kunnu< 
olmak ve servetinin hir ktsm1n1 
bu işe tahsis etmekle itham olu 
nur. 

Mirascılarrna Gulf Oil Co of 
Amerika kumpanyasrnda 391 
milyon dolarlık bir hisse senedi 
kalmıştır. 

* * Diğer Zenginler: 

-iraat Makineleri Kralı Mr 
' Corrnik'irı "ı.ı-~...., .. "_ .......... 

kumpatıvasındFı 
111 milvon dol· 
rı vardır. 

Cay Kr"lı Ha 
Ford'un "Biivii' 
AtlaT'tik vl' P••; 
fik Cay. kumoanvasında ıo 
milvon dolan vardır. 

®\TAK1-·-
~~ia,4ANAGI 

.... ve herkesin 

Lüzumsul' Tertip ettikleri 
,nın S oı.. zamar Kur11ştur. 

ki tran•cıda bulunur. ı 
rulacak yerler 
arahalra ras~.,·;;;;;;;;;;;;;;-;!'!" 
eveo-lce yalnı ._ 
hasredileL b 
tice vermi.,;;; 
rinci mevki 
~tllJmeğe baş 

Fakat yine 
'] ... 

·' 
ilk def• arabaların aı:.\~ kar

şısırıda bu cihet düşünüM\I~ za 
man leb ve aleyhte hi<ook •özle• 
söylendi. İhtimal idarenin btı 
tedbiri "cezri'' bir sur.,tte tatbik 
e.vlemesine de bu dedikodu mani 
olmuştur. 

Zamanla ~ördük ki. arabalar· 
dan oturacak verleri kaldırmak 
bir ihtiyaç şekline ı>:irdi. Buna 
rnğmen h313 bu mesele varını 
kalmıştır Tathik sureti ;Vinciler 
de bi!t.. kusurlu bir şekilde yapı
lıyor. 

Baz. arabalarda yalnız pence· 
re taraflarında birer sıra otura· 
cak yer bırakılıyor. Bazılarının 
da koltuklar ortasından kaldırla
rak içerdt: ufak bir sahanlık vii· 
cud. getiriliyor. O sahanlıl!'a va
raJ.ilmck irio yine koltuklar ara
sındaki dar koridordan gedlme
!?e mec-buriyct hiisıl oluyor. 

Bunun sebep ve hikmetini bir 
türlü anlıyamadık. 

llalbuki halk sınıf farkını dü
şiinecek ve yahut arabalarda 
n1utlaka istirahatini arıyacak ka .. 
dar lkonhır) meraklısı de!\"ildir. 
Herkesin düsiindiiJ?°ii tramvayda 
bir yer bulmaktan ibarettir. 

O bald~ bu tedbiri böyle ted
ricen yapmaktansa. derh~l bütün 
arabalarc tathik etmeli. Ancak" 
h~stclar ve ihtivarlara mahsus 
o1n1ak üzere valnız bir t~rafın 
f'"ncere kenaTında bir tek sıra 
ver bırakmalı ve geT('k birinci 
mP' ki e"errk ikinci m~vki al'aha .. 
larclar. hfüün oturulacak yerleri 
kalılırmalı 

Bundan hiç kimsenin sikiiyet 
cdemiyeeei!'ine Tramvay İdaresi 
C"tnin olabiJir. 

Zaten oturacak koltuklan ta
man olan bir arabada yer bul
mak meselesi piyango biletine 
1lüyük ikramiye isabet etmesi 
lrndar tesadüfün !Utfuna kalmış 
hir hadisedir. Oturulacak yer 
bulunsa dahi oturanların itilme, 
kakılma yiizünden av:ıkt.a duran• 
tar karlar rahatsız oldı,l..ların0ı 
<iiııhe ~·oktur. Oturmak ve •· 
vakta durınanın netice itibari~~le 
iki"i clr bir vo•n C"ıkttlc:tan sonra 
mut'?ka arabalarda nünıunelik 
koltuk bulundurmak hususunda 
ı!':r;.rırı favdastnı anlı,•amivonr 
Eğeı Tra~vay İilarcsi hu te •, 
''zc-rri', bir surette bavraınh 
ev,•el hiitiin arabalarda tath 
etn1i" o1sa,rdı gece varısı tiva+ 
ve ~inemalarflan ç1kRn•ar lst 
bul tarnfınılok; sPmtJP,;~ .. ka 
'<ısta vRya gitıneğe nıechur t 

"1la71ardı. 

Mabeme yok•ulhıl!tı ln~i lın 
\•azi)ettir O halde avakta -rit- • 
mcfre halk1 alı~tırrn~k if'in 'ted· 
Ticcr'' harf'kıet efmC"ğe ne lüzum 
var? Bı. teflhir nihavPt mnv"'k
l<nt hi" miicfrfpt irin tnfhik .,..:tili
vor MRni Tail ol•ınca mPmnu 
ıvdet eil<'f"ei!ine e'Öl'e ı;;İmrlirlpn 
~erhe1 ihtivnr1n Ptl1•p+-t12'i tareyi 
ten'''' ,..tnı,.k 1n.,.Tm"''"'ir. ~ 

O h;;llrle lo-1•irırive tJ,.:,..rive h11k· 
m:ırn~l1 Vf' Trflm'\~av f'1A1"P.ıt; i1k 
Vll?'İff'~i ol:.n vol,rnlA ... 111 av;ııl(l~.,.. 
'lJ \'e-r.:1.-..., lu:"-t<:J11"'\: riı.otinl tPmin 
nfınP1 İ Rnnun da en pt~\jk Ç8• .. 
.. e"i hudu:r 

7ater mnt1~ka .,;.,.; .. "'v~ hi,,. 
'n"'" irirı t"'P'" 0~V hPkHv~n vnl· 
cu kaldı mı? tk;,ı,,~~ de he.!pf, 
'?aYP ver hJ1lm~k. Rir;nt"l'?f" de 
hlnc:e-lt avnlct~ kn.hvoTn?:, ;kinci· 
ve dt 1,inıı;;:f"k avaktı:. kAlıYoruz. 
'l:Xvlr olrJ11kt11n c;:onTR hir nlmnz
o;;;a k1rm1T.t ::w•~ı..Q1'!l1'1" ko1fok11'n· 

na ı..~.--~ aldatıcı liikslerinden 
1turtulalım. 

Takrim~; 

Nakit İşleri Müdürlüğü 
Ankara 14 (TAN! - Maliyı 

Vek.'\letı Nakit İşleri Umunı 
MüdiirEiğiıne, Maliye Vekil.lef 
T<•tl<ik Heyeti Azasından Zek 
Sidermar vekaleten tayin edil
miı;;tir. 

Ziraat Vekili Ankarada Rockfeller'in ortağı Harknes'
'in Standarrl Oil de 105 milyor 
doları vardır · Ankara, 14 iTAN! -· Bir müd-

Diğer zenııinler de alümi" det.renberi İzmir ve mıni.akosın
yum oetrol cam rlikis makin• da bir tetkik seyahati yapmak111 
si ve Siııara Krallandır o\&!" Ziraat Vekili Muhlis Erk

mer. bu sabah şehrimize dön-
fşte bu on iki adam Yeni Dün müstür 

Yanın en zenl!in "ahıslanclır F• İhtisas l\ledcileri 
kat bütün ılütıva mevıuıı hah Ankaıa 14 
"Olunca servetlPrl 0nlar1 b~!'t· , _mevkil,..,r ha.· ı 
·ıın iki ki!=ii vardı g;ünk "R smı 

Bunlar da Cinli milvarrlPr. diler . p•ı, 
~ohPrt Ho Tung ile Ha.vdarii 1 paı· . r 

~at Nizamıdır Bu ikincinin seı. Isparta. 14 A.A 

' 

vetinin ayda 10 milyon Tür~ bah 1.30 da ~ehrımızde 
lirası kar getirdiği söylenmek- zele hissedilmiştir. Ha..ar vt ırı. 
tedir, sanca zayiat yoktur. 



ünvasında 

esaik ve 

n Muvaffak'ıyeti 
Güzel Tuvalet 

ıise ile Değ.jldir 
korkunç 

Ol.eler makta bü-
t gösteren 

le birlikt.e 
y°'E:nı ~•vor~e;irıııiştir. 

Adı "lln1ar ne istediklerini 
biliyorlardı" olan bu fılmin çok 
zengin bir senaryosu vardır. 
Carrol Lombard filrnde bir ar
tistın muvaffakıyetinin güzel el
bise ve tuvalet1er giymekle alA
kası olmadığını ispat etmeğe uğ
raşmaktadır. 

Carrol bir iddiaya ~rerek bir 
artistin en kötü elbiseler içinde 
dahi muvaffak olabilecejtint, bir 
artıstin muvaffakıyetinde kıya
fetin yeri o!.madığını ileri siır
müştür. 

Simdi bunu ispat için Carroı 
bu filmde ııayet sade ve kaba 
kıyafetlerde ortaya çıkmaktadır. 
Birçok sahnelerde eski bir pan
talon ve kısa kollu bir buluzla 
m«'ydana çıkmaktadır. Amerika
da veni gösterilen bu filmin çok 
muvaffak olduAunu ve Carro
lun iddiuını kazandığını işitiyo-
ruz. 

* * Bir Çüt Pabuç: 

"1940 Brodway Melody" fil-
minin ba, yıldızı Elenor 

Powel dan~ etmekle meşhurdur. 
Hatta Holivudun Swing denilen 
dansım en çok beceren iki yıl-

Askeri Vaziyet 
<Batı 1 incideJ 

Çin - J•pon cepheılnl ve bir de 
son samanlarda lhemın\7et keabet
miye bqlıyan Fraıwz Hindi Çinisi 
ile Siyam arasındaki çarpıpnalardan 
urfı nazar edilirse, ne Avrupa kıta
amın, ııe de dünya toparlaiımn bat· 
kabir yerinde, kara muharebesine ait 
füit bir tezahür yoktur. 

HAVA MUHAREBESİ: Bunun en 
kıqm teldi, lnsiltere ile Almanya a
raaında cereyan etmektedir. Diier cep
helerdeki bava muharebeleri, kara mu
harebelerini takviye eden ve onmı 
icaplarına ıöre idare edilen kısmi bir 
muharebe faaliyeti mahiyetinden öteye 
seçmemektedir. 
DıtNlZ MUHAREBESİ: En ce

n"ı muhtreb•(. lah111 btldur. Denis 
~mbe\lııi. ,..den kaçımuyan lnci· 
lla dommaaıuun •uht•lif filoları. 
nUlwer 4evletleriQe kartı ilin edi
ı._ abloltanııı t&~ikine nezaret et• 
lbek üzere ı:ııuhttlif ı91arda faaliyet 
lıalindedlr. suna nıukabil Almanya da, 
leçen DUııya .MIJlıarebesinde yaptıtı 

bi, deniaatular 'fe konan senıilerile 
mı11nı11"lis cletıis nıllnabı&tmı aelrten ut

ttnıya 1&111ı1or. Denl.ıılerde. ..mu-

Ortaya yeni bir iddia atan 
ve bunu isbat eden 

Carrol Lombard 

dızdan biri de Elenor'dur. Diğe
ri Giııger Rogers'dir. 

İştt Elenor'un yalnız son çe
virdij?i 1940 Brodway Melody'de 
ki danslar için ayakkabı yetiştir- ı 
mekte güçlük çekmiştir. E~enor, 
bu film çevrilinceye kadar 1tün
de bir çift pabuç eskitmiştir. 

ıaabetler, vesaire ... ıebep oldukları pek 
müthiı feliketlere ratmen. tlmdiki 
muharebenin vüııat ve şUmulU balıu
mından, "muharebenin bir ıporu., ııibi 
telikld edilebilir. 

Ill - İnciliz Bayrait bütün dünya 
denizlerinde ıerbeatçe dalııalanmakta
dır. Zayiat ehemmiyetıiz deiildir; fa- 1 
kat, ne ümitsiz bir şekil almıştır; ne! 
de açılar' boşlukları telifi için alınan 
tedbirlerde isabetsizlik cörülmüştür. 

• 
UMUMİ NETİCE: Bu iki livhanın 

Soor ~ 

Mektepliler 
Arasındaki 

Maçlar 
Mekteplller arasındaki futbol 

lig maçlan ile kız talebe aı·asın
daki voleybol müsabakalarına 
bugün devam edilınesi lazım gel· 
mekted r. Ancak bundan daha 
müsait havalarda mekteplllerın 
futbol maçları tehir edtlrniş ol· 
duğundan oyunı~rın bugün de 
yapılması şüphel dir. 

Ka11akçılar döndü 
Uludatda kayak sporu yapma

ğa giden sporcu kafilesinin bti· 
yuk bir kısmı tehrımize dönmuş
tür. Ayni maksatla Uludaga git
miş olan atletlerde . avdet etm ş
lerdır. 

Mukavemetci Rıza Maksut ile 
Fenerbahçenin futbol antrenörü 
Doktor Hans daha bir ay Clu
dağda kalmağa karar vermişler
dir. 

Atletizm müsabaka 
talimatnamesi 

Atletizm Federasvonu müsaba
kalar hakkında bi; talimatname 
hazırlamaktadır. 

Bütün sporlarda olduğu gi
bi atletizmde de idare ve tek
nik bazı esasları tesbıt edilecek 1 
ve buna göre hareket edilecek
tir. 

,-----~ 
Alemdar· Milli de: 
B 1941 Yılının lbretlt 
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göreceği muazzam Film. 
Bugünkü medeniyetin ku 
ruluşundaki müthiş fe
dakarlıklar... İlk Buhaı 
makinaaınrn keşfi... Me
deniyet uirundaki büyült 
kahramanldı:lar ... 

ALiCE FAYE ve 
Richard Green'in 

Her Türk Genci Bu 
Filmi Görmelidir! 
Harikalı bir kudretle ya,attıkları: 

MEDENiYET 
KÖPRÜSÜ 

Bu Film Şerefine 

Programa 
MİSTER MOTO 'nun 

Bütün dünyanın tüylerini ürperten 

CANAVAR 
ADAM 

, T A "1 - g - 1 - "~1 
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Hayattannı ıöıteren ve Beyollunda herkeain takdirini kazanan " i\ ~~ ·- :d ~ ~ 

ÖLMEYEN V ALSLAR 
YOHAN 

Filmi busün matinelerden ltibaren, ayni ıamanda 

ÇEMBERLITAŞ Sinemasında 
alSıteril eeelrtlr. 

Ayrıca: NEŞELi SAHA 
LUCİEN BAROUX BETTY STOCKFELD 

BUGÖNK(' .. ROflRAM 

8,00 ProJn'am 
3,0::ı Haberler 

::ı 18 Mtızlk f Pi.) 
8,46 Yemek 

1.ı.ıtest • 12 . .:it' ProırTam 
12,35 Şarkılar 
ı ı .. 'lt• H;ıner\er 
13,05 Türküler 
ı3,20 Orkutra ... 

18,45 Çocuk Sa 
ati. 

19,15 Çocuk Mü 
aiti. 

ı P.3«' Haoerler 

19,45 Ko111er 
lu.ııı ı:u.uyc 

•Programa Udveten Paramunt Jurnal yeni Harp ve dUnga haberleri • ._, 1 ~.~~ ~:-;ı;ü-

O.ıeteeı 

21,25 Semai 
21,45 Rl)'Ulticüı 

bur Bando 
22.~n Haberler 
22,45 Dana Mll-

ziiL 
~................... ' 

TAKSIM Sinemas1nda BUGON matinelerden itibaren 1 

ı:iii. 
18,30 Konuşma l3.~ K.ıopllDJI 

J Büyük Film Birden 

1 - Şark sinemacılığının büyük 
bir muvaffakıyeti olan 

BEYAZ ES 1 RE 
(Halime) 

TÜRKÇE SÖZLÜ FİLM 

• 
1 

• 

2 - BORİS KARLOFF ve 
BASİL RATHBON 'un 

şaheseri 

LONDRA KALESi 
Tarihi ve cinai bir film 

ÖLÜM 
Eski Mülkiye kaymakamlann

dan mütekait merhum Bay Ah
met liamdioğıu, l\.emal Filım 
sahıplerınden Şakir Seden'in ve 
Tramvay ve elektrik idareai mü
hendislerinden Süleyman Seden· 
in kardeşleri memleketimizde ılk 
milli fılimciliğı tesis eden kıdem
li filim tüccarlarından 

KEMAL SEDEN Her iki filmi kaçıranlara son fırsat. 

' 

dün anı olarak vefat etmiftir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••- Cenazesi bugün saat 11.30 da 

, .. ----------------•••••••••••••••••-. Beyoğlunda istiklal caddesinde • ' 1\ Karlınan kar§ISmda 373 numara-
MEVSİMİN EN ÇOK BEGENİLEN FİLMİ lı Banka hanın~i evinden kal-

dırılarak saat 12 de Kasımpaşa-

BRODWAY M E L O D 1 1 9 4 O 
dan vapurla Eyilbe nakledilecek 
ve nama.ıı Eyüpte kılmc:bktan 
sonra medfeni mahsusuna defne
dılecektir. ELEANOR POWELL - FRED ASTAIR Mevıa rahmet eylesin. 

Gördüğü harikulade rağbet üzerine VEFAT 
MELEK Sinemasmda daha birkaç gün temdit edilmiıtir. 

lift • • 

~-------------------------, Bugün M atiMlerden itibaren ,. DiKKAT! ,_.,,. 

Filimcilik Türk Anonim Şirke
ti (Fitaş) müdürlüğünden Sezai 
Ural ile Toprak mahsulleri OfiSi 
Ajans şeflerinden Ziya Ural'm 
büyük valideleri · 

Bayan RÜZEDA 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
Bostancı Yenimahalle, Dere so
kak 4 numaralı evinden kaldın
larak ve namazı Kadıköyünde 
Osmanağa camiinde öğle namazı
nı müteakıp kılındıktan sonra 
Usküdar Şehitlijme defneclile-

Gedikpaşa Şehzade başı 

AZAK TURAN 
Sinemalarında büyük GALA MÜSAMERESİ 

Bu Mevıimin en çok beienilen ve en güzel filmi olan 

KALP SIZILARI 
CARROL LOMBARDE • CARRY GRANT 

ve KAY FRANCIS 
Seven ve sevilenlerin Filmi Baştanbaşa bir ıiir olan bu filmi mUste

rilerimize bilha11a tavsiye ederiz. 
tliv~ Olarak: 

TURAN'da 1
' AZA K'da 

Polis Avcı Taburu I ŞiMAL KURTLARI 
Robert Levington i ) Richard Arlen ----------------· 

~MARMARA. 
Slnenıaıı: 

Bayramda TUrltiyede emsali 
vllti olmamq mdihamlarla aeyre
dilen. Yarım asırdanberi eıi ııö
rülmemiı 

B 
A 
L 
A 
L 
A 
y 

.. 

ı cektir. 
ı MevlA rahmet eylesin. ,, _______ , 

·•· Bugün Matineleden itibereıı 
KADIKOY 

OPERA 
SİNEMASINDA 

Mevsimin en cüzel filmi olan 

BiR KIŞ 
GECESi 

PIERRE BLANCHARD 
RENEE SAfNR CYR. 
İllve olarak 

, -·-

arebe.. ıtlfkı1ll llyık bir çarpışma 
idiıeııi Cere:ran etmemiıtir. Mihver 
okUnda adetçe .Zdatça kuvvetli bir 
onanllllJa malik olan İtalya, bu ıili
ıuıllaıunat ceaaretini gösterememi,, 

uyük Çarpl1ınaJardaıı itina ile ka
mmıotır. 

umumi neticesine ıelince, onu ıöylece 
hulisa edebiliriz: Demokrasi cephe
sinde fiilen harp yapan baılıca kuvvet
ler, İn(iltere ile Yunanistandan ibaret
tir. Muharebe batlarken mihver dev
letleri pek mühim bir askeri kuvvet 
meydana çdı:armışlardı. Muharebenin 
ilk safhasında demokrasi cephesinin ' 
ana direti tellkki edilen Fransız or
dusu. artılr sava, meydanında değild:r. 
!Pabt buna mukabil mihver cephesinin 
ikinci rüknü sayılan İtalyanm belki de 
muharebe meydanmdan bütün bütün 
çekilmek üzere olduğunu gösteren e
mare!er bulunduiu iddia edilmektedir, 
Vaziyet bu şekilde tecelli ederse Al
manya ile İnciltere başbap kalacağa 
benziyor. Su farkla ki, Almanya yaJ- ı 
nız kendi kuvvetlerine dayanmak mec
buriyetindedir. tnciltere ise bugün 
bile tek baJına değildir; bir taraftan 
muazzam Imparatorluiunun kaynak
larını seferber ederken. diğer taraftan 
dı. cünden güne yeni müttefikler ka
zanabilmek ribl gayet ümitli bir kuv
vetlenme kabiliyetine de maliktir Mu
harebeye bir kac; fırka ile giren lng"llz 
Imparatorluğu, efı mükemmel harp 
sillhlariyle mücehhez bir kac; milyon
luk bir ordu vücude ıetirmek üzere
dir. 

, , ____________ , __ , 
---- ı Büyük bir Musiki Ziyafeti... Sonsuz bir Neı'e 

ilAve olunmuştur. K SEVEN 
KADIN Şehzadebaşı - Bayramı... İçli bir aşk serenadı... Kuvvetli bir A 

B.a vasiyetin 1leticelerini de, toplu 
\ir lbbanın içine almak iıtenek, kar
~uza töyle bir ftıanzara çıkar: 

F E R A H heyecan fırtınası olan 

AŞK SERENADI Sinemada: Telefon: 21359 

~inema dünyasrmn mucizeli filmini 
İstanbul Civar 

Semtlerindeki Sayın 
Halkının da 

qoBERT TAYLOR • EDDll: 

l ~~--~~~:::~:.e~ ~ilm~-~ 1 flı>tt•A•· ORA 'lıl K ılMINOA 
- Kara mtıbarebeıinin bucünkü 

ve testine t6re, taarruz ve mu
k11et nöbeti, demoluaıi cephesi-

ne leçnılttir. 
it.. Ha•• mtlJlarebealnde, Almanya 

Bugün Tatbika Giren 
Bir Nizamname 

MASKELi 
"12 .. LER 

um netlcelerı elde edememlıtir. 
Her tarafın laJİatı mühimdir. Fa-
kat. ~"'4ta .öze çarpan inkipfa söre. 
İn&"ılız \ava k...,,etıeri cünden süne 
artmaırt.dır. lnciltere ve Almanya ba

15 seri 31 kısım 
HEPSİ BİRDEN ve 

Ankara, 14 <TAN) - Devlet 
Meteoroloji Teşkilatına dahil 
memur ve müstahdemlerin ra-
satl1ara ve ~eknbikt• iş~ere1 dokundan PA~~!!~kN;,ro~;.u~~çe) 

alannda biç durmadan cereyan et
".wte olan Çl,Tpııtnıalat, bombalama 
tabribatı, Jtlb laücumlan, hedefe tam 

suç arının mzı a ı ceza arına a- A Ş K I N z A F E R İ 
ir olan nizamname yarın tatbik .._ 
edil?nef(e baılanacaktır. ı .,. ••••••••-

. - ZetJ! kadar kn"l{Tl"1ıvon1m. Sizin aşkınızı 
bılitereddut bbul etmiştim. Kininize de kork .. # 

madan rıza ıosterebılırım 
- O halde gidip istirahat ediniz. Bu muha-

vereyi l~z_uınauz yere uzatmakta bir sebep yok. 
Bir ıkı adım atarak bir kapı açtL 
- Buyurunuz, odanız burası._ 
- Ya siz? 
- Ben Yanda!ti odada yatacağım... Maama-

fih sizi rahatsız ed•yorsarr. yukan kata çıkanın. 
- Ne iatersenız yapm... Beni alilkadar et

mez. .Allah rahatlık versin. 
Soğuk \re kırıcı bir seda ile söylenen bu son 

sözler Nejadın üzerındE' çok acı bir tesir yaptı. 
Birdenbire, anlıyamadı~ı bazı garip hislerin 
kalbine dolduğunu duydu Şerminin uzaklaşma
sına bakarken onun· biraz evvel siiyledi~i bir 

1 cümleyi hatırladı "Ben küçük bir kızdım ... " 
kelimelerini tekrarlamakta olduğunu hayretle 
farketti. 

* * * Şerınln Renfş Jcaryolanın kenanna oturmuş, 
açık gözletiyle merhamet dileniyor gibi bir hal 
• lmıştı. Hakikatle milthiş bir kabus arasında 
miic ... dele etiğini zannediyor; fakat kabusun ha
kikat olduğunu hıssPdiycrdu. Bir saattenberi 
eçirmekte oldu~ fecı dakikalar nazarında can-
mıştı Evet NE"iat hakikaten o müthiş iti-

bulunarıık haHıtını altüst etmiş. hara-
tı iiir ~ece evelki dekor, hisler 

v düşunce'er asırlann karanlı~na Ji(Ömülmüş 
b ydı. Aşkı, nişanlılık hayatı. evlenmesi ve 

butun bunlara ait vak'alar uzaklaşarak başka bir 
ins n•e"l hayatı ~ibi kend1sine yabancı ~eliyordu. 

Yerı. • ..aen kalka.·ak açık pencereye yanaştı, 
balkonun kenarına oturarak etrafı seyre koyul
du. Bahçe golJ!eler a 1tında idi. Yorgun bir ay 
ağaçların tepelerini ve kırlan gümüllemişti. Ba-

•HıOt-'Ot"rı ~ıuuzzeıı tansın .... , kttı • 

şının üstünde nihayetsiz bir boşluk yükseliyor, 
ortalıkta bir ses, bir nefes işitilmiyordu. 

Bu güzel manzaraya bakarken Şermin nasıl 
olup ta hayatının birdPnbire böyle çirkin ve iğ
renç bir şekil aldı~ına hayret etmekten kendini 
ıılamıyordu. 

Etrafın sükuneti ve sessizliği bilaihtiyar ruhu
na hafif bir sükunet verdi yavaş yavaş uyuşuk
luktan si!kinerek tlüşüt"meğe başladı. Belirsiz, 
isimsiz birtakım duygu ve düşünceler zihninde 
oynaşıyordu. 

Nejatla, vaktiyle hır!ızlık ve katle tasaddi 
cürümlerinden dolavı mevkuf olan adam ayni 
adamdı. Bir zamanlar babasının ve Mithatın 
bu vak'adan ve böyle bir memurdan bahsetmiş 
olduldannı hatırlıyordu: fakat buna ait tafsilatı 
~ilmiyordu. 

Biraz evvel Neiatla Ji(ecen sahne -esnasında iki 
nokta açıkça tebeyyün etmişti· Hapse tıkılan me
mur kocasıydı ve o da kendisinden nefret ettiği 
için onunla evlenmısti. Şimdi ne yapmak lazım
dı? Nejadın teklifirti kabul ederek babasının evi
ne dönmek mi? 0:-ada her zamanki şefkat ve ra
hati tekrar bulacağına emindi ve bundan başka 
yapılacak şey de yoktu. 

Fakat bu takdirde hakikati itiraf etmek, böy
le bir adam uğruna J(enc kızlığının mes'ut anla
rını feda ettiğini, kendi'iW bukadar ağır bir ha-

Fransızca 

Billur Sesli 
GRACE MOORE 

Neş'e Haliki 
MELlVIN DOUGLAS'ı.n 

Türkiyenin Abidevi mlthtetem 
ıalonlarında seyretmek aevkini 
•emin için 

f' Bugünden itibaren, 
son zaferidir. 

Yarın Akşam da L A L E 'nin de 
Şeref gecesi olacaktır. 

1 2 ncl Haftt 1 
co11teruc:cej1 ı1in olunur. 

~fatineter: Tam ı.s~.30 

'~------------·'~ , __ Suare 9 dl -••ıJ 
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kareti reva gören alçak için Mithatın kök1eşmiş 
şefkat ve sevgisini reddetti~ini söylemek icap 
decekti. Evet bütün bunları. hafifmeşrep bir kız 

~ibi, ilk defa gördüğü bir adam ujtruna çiğneyip 
~eçmişti; kendisini bir plana alet eden erkeğin 
hakiki hislerini göremiyecek kadar körleşerek, 
tam bir emniyet ve itimatla ona teslim olmuştu; 
onu genç kalbinin oütiin kuvvetiyle sevmisti! 

Bu düşünceler altında, ümitsiz bir hareketle 
ellerini uğuşturuyor, parmaklarını sıkarak maddi 
bir acı duymak istiyordu 

Ne inanılnuyacak şey Yarabbi! Nejat. hakika
ten bu alçak ve za~im adam, intikamı uitruna bü
tün mukaddesatı uğneyen adam mı idi? Onun 
~özlerinde birikerek taşan kin ve ,S!azabı hAli 
titriyerek damarlırında hissediyordu; halbuki 
~enç kalbinde ona karsı duyduğu hudutsuz a,k, 
l')nu nazarnda kusursuz bir erkek mertebesine 

.... "1;ır vükseltmE>mi<:mıvdi 'I 
Şermin, bu geçetı vak'alardan sonra ona 

-tarşı olan duygularını tahlil etmek istediyse de 
buna pek muvaffak olıı.madı. Kalbi bir korku 
seli altında uyuşmuş uibiydi. Hayır. bu korku 
de~ildi: çünkü Neiatla ~ralannda. anahtan olmı
van bir kapı mevc•Jt o~duğu halde. onun kuvvetli 
ve kendisinin zayıf vt: ach olduğunu bildi~i hal
de, varlığını kaplıyan bu acip hisse "korku" is
mini veremezdi. Dhhc. doğrusu, mukaddes bildi-

ği bir duygunun bır an içinde yok olarak yerini 1 
zalim bir hisse btrakmı~ o~du~rıu 1ıtörmekten 
mutahassıl bir iğrenme, bütün diğer şeylere hakim 
idi. 

Yavaş yavaş bu karmakart$1k düşüncelerin 
beyninin içinde dans ederek onu garip bir ser
semliğe boğduklarını h1ssetti. elleriyle şakak~annı 
sıkarak orada çarp:ın dam&rlan susturmQk istedi. 

. Şimdi, peri masalarında oldu~ ~bi, sihirli 
bır değnek başının ıdnrleki bu sonsuz fikirleri 
da~tsa ve ona sakin. müstt>rih bir uyku verse ne 
kadar mes'ut olacaktı• Bütün bu rnüthi$ havai
ler tamamiyle da~ıııp uctuktan sonra ,:{özlerini 
açarak etrafına bakrnak ıstiyordu. F:ıkat heyhat! 
Perilerın dünvayı ziyaret ettikleri zamanlar pek 
•ızakta kalmıştı. · 

Şermin, hayalle:inin ve ümitlerinin cöküntü-
1eri karşısında hak!katlP bas başa ve yalnızdı. 

Şafak etrafı aydın latmağa, e:ışyalar seçilme
ite baş1adı~ı zaman rnvunur:. yata~ına $lirdi ve bir 
cıaat kadar çılgın ve me'vm. düsünceler altında 
1lir yandan bir yana döndilkten sonra derin bir 
•ıykuya daldı. 

VII 
Şermin Şartlarını tleri Sürüyor 

Sermin l\Jp;,.rı, 'f'k"a ;ıncAk .. ,.t~; l'Ü'I" o~lf 

~Pn sonra gördü Rir eecı evelki buhranlı aaat-
1erden sonra sabalıı.t karşı uyuyabildilti kin ırec 
vakite kadar uyana.'llkltlitt ve ikindi vakti odasın
ı an d1san çıkmıştı. 

Nejada ıtelince arkasında toz icinde bir süvan 
"lbisesi olduğuna ııör" birkaç saattenberi atla dv-
1aşmıı olduğu belliydi 

(Arkası var) 

1 A 8 D A L Yazan: ~etrt 
! kOM@OI M 14111.ftNl)A 

1 GllndOı 14 te QOCUtc OYUNU 
1 Akıaaı uaı ·ııı . .so da i '9Aı9A MA!tlt@"'f'L!ftl 
·-·····-······ .............. ___ , 1 

HA l .K F.VLERtNfiE· 

Eminönü Halkevinden: Pertembe 
cünü saat (18) de Edebiyat ll'aldiltesi 
Doc;entleıinden Mazhar Sevbt tata
fmdan (Gençlik) mevzuanda Wr kon
teranı verilecektir. Daveti)fe JOlrtut . 

BUL C 
1 t 1 • 1 • ' • ' 

Snldar, saıa: 1 - Atftavut
ıukta bir sehir - bir ıamlr. 2 -
Nizamsız usulsü!. 3 - Gelir 
kazan~: 4 - Bir cinıı pamuk 
barsak tar 5 - Ters okunursa· 
ciz~ - taşımak. sıötürrnek. 6 -
Vak1 - Ftansada bir sehtr. 1 -
Bir mevvf' . 01ilıuıhA'll-A R - Rı 

nlf 41,'1 0 T>I. "f't 
.,.. ı vı 

'/uJ[ardan asalı· 1 - Ku 
nir cümhuriyet 2 - Asıırf. 3 -
fçki veri. 4 - adalet - bfr diva,., 
cıairi 5 - Fransada bir cıehir -
':lir ~üstemleke 8 - Musamn 
ı;opasJ - bir renk - ters okunur 
sa: sanat 't - Na.ıııl ki. mese1A 
8 - ltalyada bir şehir. 9 - Biı: 
zamir - bir·nota - çalınır. 
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!:!JKAVE Slcilyaya Hücum Filof'un Nutku Egede Tütün Merkez Cephesinde 

P A 
(Baıı 1 incide• (Başı l incideJ p• A ld fBqı 1 inddP• 

B U Ç Y E A Ş K ne göre, Gemi kafilelerinin Reçi- kezindedir. Herhalde bu nutuk ıyasası ÇI 1 ıında l\.lis,ura'dan -;ekil "rı Ital-
şini muhafaza için Merkezi Ak- Alman planlan üzerinde -bu Izmır, 14 (A.A.) _ Ege ~!ge- yanlar:n bıraktıJı:la.-ı yar.AUlar d:ı 

Ç . R . Si ~z dcmzde 7 kanunusani ile 13 ka- planlar neden ibaret olursa ol- sinın her tarafında bUgl.!I'l tütur vardıı. Bu yaralıl.ııın son zaman-
.... _. - .. -........ evıren: üvegde nanog u _...... nunusani arasında yapılan hare- sun- hiç bir tesir icra edecek pıyasası açılmıstır. Yer&ı ve ecne- larda gelt-n takvıyr! kuvvetı.erine 
F ll!lııy'yi tanıdığım !aman, l 'n her köşesine bir hatırasını bı- kat. esnasında bir İtal~an destr?" mahiyette de~ildir. bı tütun kumpanyalan r.neuıur- me:ıscp olduklan anla§dnuştlr. 

on11n saçlan artık beyaz- rakmış olduğu evimden bile sıkı- ver!ı· batırılmıştı~. Bılahare bır Yunanistanda.. lan tutun mubayaası ıçın tutim ~ .. .ı trin itiraf art.-ı., göre, bJr· 
dı. Ya Pencere kenarında dik'"' lır oldum. Dayanamadım,· lJzun İng. ız destroyen . h~sara uJC_7ı:.· Atina, 14 (A.A.) - "Atina A- mıntakalarına gıtmış buıunuyor ka~· h"lfta evvel Yunnr. rarp ~ 
diken .., m.ış fakat b n ı ı na doıı ı t "" f 1 ınıl~rı tiı Jtalyan asker nakhye • Yahut ocak başında oku- seyahatlara çıktım onu belki boy- .. • .. u ,.,em ıma - jansı .. bütün Yunan nazeteleri. ar. Bu sene utun ıyat nnnrn 
Yan Ya0ı. mustur İtalya e Al an hava "' · l ""' tn \'aJJUrtlr.U batırnıaa' muv~l!•k ~ kadınlardan olmuştu. le unutabilecektim. · . . n v. . m .

1 
Bulgar Başvekili Filof'un nutku- musaıt o aca~. umu ıakW!dır "' 

fak:ıt salondak" ik" .. f t ğ _ * kuvvetlerının İngılız gemı erine nu göze çarpacak tarzda neşredi· Ticaret VekAletinin teşeLb•Jc;u ile cılmı.ı::~nrdu . .ı me t:~•·leriu b•ldır-
fından anla ılı ı rd ık~ç ako 0t. rda * hücumhm neticesinde bir tayya- yorlar. şehrımız iş, zıraat ve emlak ban- dıkler!rıE; nazar.ın ttalya~·.ar yeni 

k ş yo u ı, v ın e T dun f k t re 0 e · · b. k ·· h · ·· ı ını•;i ~f'u hatlan h~llo.im ediyor-pe RUZelıniş. amamen unutma ; a a ... mısı ve ır ruvazor asara "Estia., gazetesi, diyor ki: kalan şubeleri tutun 'il. ıcı ht"ır 
Hayat•• tem ··zı . d daha az duşunuyordıım. uğramış ve kayıplar kaydetmiş- "Bulaar Başvekı" li Fı"lofun Rus· lere mi.ısait =rtlarla !ınansmar lar. 

k ... aşası go enn e y . l ·1 cd ğ t " A • "k" d.. t "' .,.. * çocbu ça bir masumlugun izleri- enı mem eketler, bı m ı lun' ır .. ds.~~~ı .. oln -~ ı uşman adyyha- cukta söyledijti nutka Yunan ef- yapmaları içın merkezıerırden 1 ~ ' 
ııı ıratnıış 1 F , . k 

1 

yerler, otel hayatları... Bun ar rP.sı uşuru muş ve a,ıca a a kan umumiyesi büyük bir alaka emır almışlardtr Afüm. l4 (A.A) - .. Teb ı,..• 
,everdim. 0 ~ ~- a/::Y J.1. ~- - hastalığıma iyı gelmişti. Evime b~r miktar tayyare de hasara ile muttali olmuştur. Yunan mil· * Dü,,man hava kU\'ve•lc•" buıııii~ 
tun öltUii d ~ 1 ır e~~· k ~ dönünce yine eski hal me dön- ugd:ıtılmı~tır. leti, komşusunun müşkül ve na· Izmır 14 (Tan) _ Hemen bü- Preveıe·yi bombarciıman etmi§-
IJllŞ. n e ep roman a - müş oldum. Tekrar seyahate çık- lstütil üslerine hücum zik siyasi vaziyetini anlıyabile- tun ec.rıcbi kumpanyA ınüınessil- tır. Pek az mikt-ırda öl\ı ve yara-
.n~~1gijıı bana hayatını şöyle dımN. k" b f d ba k Londra, 14 (A. A.) - Teblii: cek derecede kafi siyasi görüşe hri JJİ •asaya girdtİ"~ Fiyatlar h vtml•ı. Bazı binl\i.&r yıkıln.ıı-
... . : e çare ı u se er e, ı: a Pazartesini salıya bağlıyan ~ece, maliktir. İşte bunun icindir ki fcvk .. lade iyidir. Birinci nt:vi tır 

Buyilk bir şey değil insan bir hastalığa tutulmuştum. Bır fen& havaya rağmen, sahil müda- Yunan milleti, Bulji(ar hükumeti- 115 ile 90, iknci nevi 60 - 75 ara- Adriyatik ıulannda 
ÜÇ ~elllhe ile de anlatabiıir. gece bulunduğum bir otelde bır faa servisine mensup tayyare- nin <'izdi~ harici siyaseti bütün sırıdadır. Belbr3d, 14 (A.A \ - .. Havas'' 

Yıtıni üç yaşıınt ı babasız ana- hırsız yakaladılar. Ondan sor.- lerden mürekkep küçük bir kuv- bu ji(Üçlükler kinde koruyabil- Ak~~ma kadar dj t milyon ki- TJıın Adr.yatik dcmri, Yug<1slav-
sız ~a.l.nııştım. Ikıs nin de ter· ra artık, trenlerde, vaourlarda, vet. Lorlent denizaltı üssüne mek üzere sarfettiği anlaşılan sa- lo tut.ün satıldı. \ ıı ... ı.)ı1.ınin muhte ıf noktMl.rrına 
)tettikleri servet artık benimdi. otellerde geceleri uyku guzlerı- muvaff&kıyetli bir hücum yap-j mimi ~ayretleri bilhassa takdir "Ve b.ıha.>sa Dubr '"nik'e bırçok 
Okadar zengı"ndim ki benimle me girmez oldu. Tek oaşına bir mıştır. Awr bombaların fahri- eder Yunan milleti şuna kanidir ıınıfoınuılı ceset ::-tmıştır. Italyar. 
vlen- ' k d H ·· l" · k 1 l it 1 d E d• k 1 1 · · i in e ...... ek ıçın can atanlar olmuş- a ın.. er tur u .ınsanın gırıp ka!ar, bahriye batarya mevzileri.., i, Bu ,staristan bu siyaseti i e a ya a n ıce ,. f('ı su Cel0 t en \eşhl! ç 

ıardı. BUnunla öğünilyorum, san- çıkacağı, beynelmılel hırsızların ne, doklarda inşaat üzerine de hürrivetini en iyi bir tarzda mü- S ..ıuhile g;tmiştir . .B~nloM. Ar'lA 
ınaYın! Çünkü çoğu genç olan dolaştığı otellerde yapayalnB... infilak ettiği müsahede olun- dafaa etmekte ve Balkan millet- (Ba$ı 1 fnr.irle ı vutl'l.t r.çıklanıılc& torpillenen 
bu llanizetıerin belki hll ı Ari Bana nerede ise kapımı at"a- muştur. Bombardıman servisi- lerinin istikbalde işbirliği ve a- uzaklaştırılması gösterilmekte- bır ask" .. ; nakliyE- vııpurunda 0-
bahna lfık değildi ben onlar ic.n, caklar, gelip burnuma k~lonya ne mensup tayyareler de Dun- henkli yaşayışlarla hissedilir de· dır. ll'ıılerdt•ıı olduğu •aı-.ır!n edıl-
ra at \'e bol bir hayat temiıi" e- koklatacaklar vanmı ~o~umı~, kerk mıntakasında hedeflere recede hizmet eylemektedir.,, İtalyar. hava ve kara kuvvet- n.e~:iet•:r. 
dccelt Vasıta bir altından ibaret- çalacaklar, çırpacaklar gıbı gelı- hücumlar yapmışlar ve bir yan- lerı, İngiliz hava kuvvetlerinin DiiJer cephelerde 
tım. ' yordu. l{ınla müteaddit küt'ük yangın- Romanyada siddetli faaliyeti karşısında ta- Atlı ı., 14 CA A.' _ UAheı 

Bir kadın bundan muztarip o- Böyle yaşayamazdım. Fakat hır cıkarmışlardır. Bu hareka- mamiyle felce uğramış hissini nhn<i.ğına göre, Y•.ınatılıla~ cep-
tur, değıl mi? Ben ise, hayır, seyahat etmeye de mecburdun\. ta istirak eden tayyarelerimizin rBap 1 incide} vermektedir. he ııı ., erkcz n•ır. ıtuıuda pek 
ınuztar p değildim. Bilakis sar- Bır akşam, Istanbulda, bır kıın- hepsi füslerine dönmüştür. Pazar Rumen ordusu için talim ve ter- İtalyan ordusunun u~radı~ı rv".c C.ıu·v maıı~ınesf ~·" gcı~i-
hoştunı. Bu kadar insana rahat dura mağazasının cam.::ıcanını l{Üni? ~Undüz saatlerinde tavya- biye kıt'ası denilmişti. Bu, bi- hezimet zannedildiği gibi Gene- mıc:l• c ı?. Havalar•'• •e.ıı . ı·rası
ve boı bir hayat temin edebilecek seyrederken aklıma şeytanca bir re!erimizden biri, bir keşif hare- rinr.i tevildi. Fakat, asker mik- rallerin .• h~tası .?lmaf:~ı için,! n:l 'r:~ğmen, Yu ""a:ıd~r !talyuı-
rrıevklde olmak gururumu okııu-ıfikir geldi. Kristıyanın a.şkı.na na- keti esnasında kaybolmuştur. tarı arttıkça ikinci bir tevil la- Mus!lolinı nın mutemadıyen ge-ı J ~rın şı.nA! c~·".iıe,inl" u sol ce-
yord~. Bu zevki tatmak için sıl çare buldumsa bu vehnume de zımdı. Bu sefer de Romanyadaki ner:ılleri azletmek hususunda tat- nahlaı, Ü'ı:Prine hüyük tn7 yik 

dh~psl 1llbı ttirlü turlu ifadelerini 1 bir çare buldum. Hemen ınaga- yeni Amerikan Alman menfaatlerinin himayesi bik ettiğ~ ı:ıetod o kadar iyi bir yapıyc~ı ... r ve Italy llll"r bı.ır.dll 
ın er, hiçbirine kulak a:,'tnaz- zaya girdim, 44 numara b.i.r çıft için denildi." usul deJtıldır. mev, ıerim bır~r r.ır0r bırakma· 

dırn. ı i ld T 1 • "Şimdi bu kıt'alar o kadar "S d T " " n t · Çlerinden herhangıbirini erkek iskarp.n a un. ayyare erı ~ •un ay ımes. ~a~e esı~e g,• rıHbUr oluyor!&". 
seçrn...ı.. h ·· akl b"l ım· 0 ed "sk · ı artmıştır ki, Romanyanın Al- ~orl'", İtalyanlar endışe ıçınded,ı_r- Sahı"I mın•-kas· .. ~.. IIı"ma-·--d-<:11: enuz ıma ı e gc ı- gec en sonra, o ı arpın er . . b" t ht "° ... • .. 
yıno~ U. Bu zevki uzun uzun tat- sayesınde, artık rahat raııat uyu- (Ba"ı 1 incide 1 manya ıçın ır sıçrama a as! ler. Rom!l .ra~yosu. Roosv.elt. ın r. a Çıı 1alinde Italyanlarm kene!· 

J1 kurmuştum yordum. . tetk:kıne karar vermistir. Planın olmasından şüphe edilmektedir.' meı;;ıleket~nı J!~~rı ~;n~_harıplık- lcı ini t• •• plamak içırı Sllrfl. ttikJPri 
c ,.L_t f k ld d k · tetkikı yarına bırakılmıctır. "Diğer taraftan R_omanya rad.- te-,n çok ılerl jtoturd_u~n.den şi- lı\ıt· •... ··-yn •.',• .... 1 '-" w..,ıılıl1ı1r aklın F 1~ ar ına varmamısım: Kristiyan ne o u, ıyecc ·sı- -ı R B h N t kt M h h ..... .... .... ... ... 

af
az ... zaman geçmiş. Nihayet et- niz. Onu daima duşunuyordum; Yardım pltim Y?St:b,. teumbl~~i i a nyet . etziareBı- k:ıyet 

1
et.me

1 
edveA 1 v.ekrın ~1ı;- rııraki r.T.ışlardır 

r lrft.a_ h d nın ır ıg n neşre mış r. u .l{ı şart ar a tın a merı aya ı a- R A ha t bU "l i 
delu;;- beni dansa davet edecek çok defa, şu veya bu şe ır ege- Vı.ı~ington, 14 tA.A.) - Ncv- tebli~de Rumen karasularının 

1 
nı harp edeceğini bile tasrih et- esmı rp e ger 

Je llhlarm seyrekleştiği gün- len gidenden bırıni ona benzet- yvı .i.. ..Jl cumhuriyetç1 mebusu tehlikeli mıntaka addedildiği mektPdlr. Atina, 14 (A.A ı - .. Tebliğ" 
r geldi_ tiğiın olur, içim hoplardı. l:br tiım1>son telefonla dun ak~am ve buralara ~recek ve çıkacak /talga felce uğruyor :\Iardt.t mahiyett'? harekat ol * * gece Napolide bir otelde, uy- (Xl-:fı rt!ısi Wılkie ile görüştükten ~emilerin Köstence ve Sulina mtıştıır. lkısı su JIY nlmak uzere a ir gün bir arkadaşım: kum kaçtı, aşağı salona kadar i- sonra, ödunç veya ığretı olıtnık limrınlanna haber vermeleri icap New-York, 14 (A. A.) - As- •.ır nı.kihr esir aldık. t:lirım~e 

nip birkaç gazete aldım odama J . 1 • ı ak ndecel$ı" bildı"rilmektedı"r." keri vaziyet hakkında tefsirlerde durt faıı~ cıe tarJ; ge""''-'ır. 
- "" d · · d y karanlık korı· narp ma zemesı verı.rne~ı 1 - " 1'; bulunan "Herald Tribune" ,E?aze- - :. •• ....,. 

La 'liliyormusun, - dedi. - onuyor um. arı - kında meclise bir kanun Jayıhası "'l'ebliğ neşredilmiş, fakat se- JI. 

ha Sr>y Kristiyan dün Am~rikaya d...ı.rda bir yolcu gördüm arkasın- tevclı etmiştir. Bu yeni k .. n ın bebi izah edilmemiştir." tesi şunları yazmaktadır: Müt- Italyada bir mahal, 14 (A.A.) 
teket ettı". dan valizleri ile otel n hanalı ge- tefikler tarafından kazanılan • k "h 221 maralı n Kr · • Jiy•ı.ası Roosevelt'in vedıgı ~IJ- Bulgarilltanın tekzibi muvaffakıyetler, İngilizlerde ve Um~;nı ararga m nu 
U Kristiyan dört yanımı al- lıyordu. Bu yolcuyu ıstı~·an 8 yıhrıya müşabih bulunmaktadır. . 

1 
B 

1 
y 11 d ta k tı" · tebhgı: 

mış Olan bunc~ erkekler içmde benzetir gibi oldum... \'nıı•ı.l f>impson proj~ı Ingıllcre . Soıya, 4 (A.A.) - u gar, unan ı ar a arruz uvve nın Yunan cephesinde keşif kollan 
en Ç'ok sözü sohbeti ciddiye ben: Ertesi sabah, pencereden, ayni ile !r J;.ııcıa ve Ingı,;z unp.ırat~r- aJanr.ı, Alman kıtalarırıın liulga- ve taarruz zihniyetinin inkisaf ve topcu faaliyeti olmuştur. Ha-
z Yen biriydi. Y?lcuyu otelin önünde arabaya lugu memleketlerındcn ba!ka ristand~n geçti_klerine ve bu hu- etti~ini. İtalyanın gittikçe felce va tebekküllerimiz bir düşman 

Şızndı size romantik bir ifade bınmış hareket ederken gordum. ı:1i!lH.ue yardım yapılm.ısıı..a cuc;ta dıplomatık bir teşeblıus ya- uğradığını ve Hitlcr'in de kendi- i.ıssünu birkaç kere bombardıman 
lnı..ı.nacağıın· B liyorwn siz bu- Yine benzettim... müsait bulunmamaktadır.Pro1"eye oıldığma dair yabancı memleket- sine müsait.bir valziydet ihdlas dede- etmişlerdir. Kamyonlar ve kıta-
na .,· · ı k ! . A -k d le .• rde ya.yı_lmrş olan şayiaları tek- rek inisyatıvi e in e bu un ur- ların toplu bir halde bulunduk-
v ~ aO ece sınız: . rw. a aşımm * * göre mf'zkur meınlP.ıtefü•r1rn 1 h tt d masına imkan olmadığım s;?Öster· 
t -=tdığı o haber üzerine anlamış- b<. ~Ka memleketlere yardım ya- zıo·~ sa a ıye ar ır mektedir. Müttefiklerin lehinde lnr verler mitralyöz ateıi altına 
c ~iti: Kristiyan benim kalbimi O gün, en yakın blr arka- pıln.ak için bu husu•ta k.,ngre- Nilmayiıler yapılacak olan hu bilançonun karşısına alınmıştır. 

~likte Jötiırmüşdü. O 7.ama- dapmdan hır mektup al- den hususi bir müsa"dıJ almak Mihverin koyabileceği yegane 3 t kanunuevveJ ••bahı bir 
~a ~adar ben, onada :.,ütün ö- dım. Arkadaşım şöyle yazıyor· la7. rı gı lecektir. ':iimp;oıı la' ı- Bi\kreş 14 (A. A.) - D. N. B.: sey, bir İtalyan sözcüsünün Al- Yurı·.~ ı;.htelbanıri Yugosfavya 
1 ~tlerine olduğu gibi yahıız par- du: hl.S' Rcıosevelt'e verıl'.!ce.ıe Fa~i· Lejyonerlerin Kumandanı ve ma!l yardımının yolda olduıı.una k ı"a euh.rında bul1ırw:ı ufak bir 

l\ b· bak b" ., " eu .. nL il"d Kri ti Basvekil Muavini Horia Sim,a "' ·1 ı · t 11 , •-htcı · ır ış, neşeli ır g~.üş ve 1 ••• ,,. .... m J e s yan hi)'efleri iki sene mud.tetlc tnh- dair yaptı~ vaitten ibarettir. şı e. mızı ... a ırm ,.ır. u ~" · 
~ )lllecek bir el verdiğimi sanmış- Fransay11 dönd~. Amerikaya,_ g_it: dit E-1uuktedir. önümüzdeki pazar günü bütün u .. ı.u heı t.ürlii hnrp kaıdeleri 
r il\. Meğer haberim yok, kalbi- mlş, filnkü senın onu sevdığını şehirlerde toplantılar yapılması- Fransızlar ne diyor? hll~1fına şilebin tahlis;vesivle san-
rn~ de vermiş m. Bllnu şimdi me- bilmeyormuş. Sırnn1 ona aç tını. Yeni tayyare fabrikaları nı ve bu nümayişler esnasında d lıı~ı t.Jp ateşir.t! tuhrak kur-
r ~·ediyorum. Harıl bısanın an- Napolideki adresini verdim. Se- Nev.fork, 14 (A.A.) - lngil- Avrupada yeni nizanun kurul- Liyon, 14 (A. A.) - "Temps" tuJmag'l muvaffa t ol~n mürette-
1~ı, ya?ut babası birdenbire ~ vincinden d~l.i oldu. Kendiııini tere ve. Amerika Bırleşik devlet· ması için Nazi Almanya ve Fa- gazetesinin İtalyan hududunda battan ıo kişiyi öldürmüştür. Bir 
h de, ınsan kendini ansızın bır kucaklamak ıçın hazırlan! Nerede l,..ı i ıçin harp tayya1-esi montajı şist İtalya tarafından açılan mü- bulunan hususi muhabirinin bil- tnvvııre ilt. ~eri J motör 9 kAnnnu
b~şll Ub sallanrruı gibi üm:dsiz ise oraya varmış bulunacaktır . .'' yapilmak üzere memleketin :ntr- cadele h~kkında nutuklar söyle- dirdi~ine göre. Bardia'nın zaptı s.-ınide b r düşmıifı tl\htclbaririne 
k ,~; Ve o zamana kadar ala- Acaba, o benzettığ m adam kez kısımlarında inşa olunacak nilmesini emretmiştir. ve lnı?ilit motörlü kollarının tnarrn7. ecJerek batırmışlardır. 
d a.'Cl!'Ina hiç ehemmiyet verme- gerçekten o mu idi? ıki yen: fabrika ~ayesinde tayya- 'l'ohruk istikametinde iler1emesi 
g ~ bu öluleri ne kadar sevdi- Fakat nasıl o olabilirdi? Ne- re mor.tajı senede asgari yedi Ş"..:bhiıfler teşekkülle.ine verile- İtalyada derin akisler uyandır
m t\i. nasıl anlarsa ben de öyle ol- den akşam gelmesi ile sabah git- hın daha fazlalaşacaktır Hu ııu cektir. Jki fabrikanın inşaııı. l't'Ş mıstır. Trablusgarpte İn_stiliz ta-
vı~um. Meğer Kristiyan'ı se- mesi bir olmuştu? fabr ka, hükumet heıabına ın~a milyon 250 bin ingılız lırasına arruzu başhyalıdanberi cereyan 

.J()-uC!lım. Daha sekiz gtin bekledı"m. Krı"s- • r.ı"'l l•·ı .. caktır. ,.. rtm eden hadiseler, İtalyan halkına 
"•111 :ı- edilecek, fakat idaresi şahsı te- '" •· şk b" ·· lt d 

v "&~ık, gitm"şti. Dönüp dönmi- tiyan gelmedi. O zaman, me- vaziyeti ba a ır guncş a ın a 
k~tini de, bilen yoktu.Artık yus, Fransaya döndüm. Tabii ıı•••••••••••••••••••••••• göstermektedir. Şimdi artık, hiç 

P 
'ye gitmiyordum. Kendi ka- doğruca eski ve vefalı arkadaşı- ' de~ilse şu anda, bahis mevzuu o-

ı:lltı da herkese kapam1~<tım A- mm evine ·~? .tu~. Arkadaşım EREGLI HAVZASI KÖMÜRLERi lan şey, Akdenizde İngiliz haş-

ni bir nizam kurmak pesinde u
ı&.k emperyalist gaveler icin 
harp etmek de~ildir. Mese1e da
ha basit ve müspettir. Cünlril 
milU topraklann bir kısmı t@hli
kededir. Realist İtalya vaziyetin 
icap ettirdij?i vazifeyi -şiddetle 
hissetmektedir. d~ kendimi hasta dedirtiyor- önce sıkılıp uzUldu. Sonra, ben metini yıkmak ve Avrupada ye-

nı' Dotrusu hasta ıdim de, ısrar edince, - Evet Kristiyan'ı SATIŞ BİRLİÔİNDEN: =---==--=-=--==-===--===-===-==---------
ol ~d olmamak bir nevi hasta tekrar gördüm, - dün yine A- 3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen !/12899 nu-
~ değil mid"r? merikaya hareket etti. Bilmiyo maralı kararnamenin 3 sayılı Karanna göre teşekkül eden E-

ve &?nan geçtikçe, yalMZlıktan rum hangi tarafa dedi. reğli Havzası Kömürleri Satış Birliği, ahiren mevkii meriyete 
ğı hu mesud olmamak hastalı- Adeta ağlıyarak, sordum: konulan 3867 numaralı kanun ve Z/14547 sayılı kararname hü-
b '\claıı ürker oldum. Halbuki - Niçin? kilmlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 941 tarihinden 
u~ zaman geçtikce Kristiyan'ı - Bana mı soru~orsun. bed- itibaren tasfiye haline konmuştur. 
b~~cağım sanmıştım. Kimbilir, baht! Çünkü Napolı~~~ senin bu- Satış Birliğile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelele-
dıı de çok roman okumu~ ol- lundu~un otele geldı~ı qece, ne rin kömür teslimine müteallik vecibeleri ve iıbu vecibelerden 
k ~ıu için bu sevgiye saplanıp bir erkeğin odasına eıdt>rken gör-

1 doğacak haklan Ereğli Kömürleri tıletmesl tarafından kabul 
a~ııııştun. müş. Hem ne erkek! Bir ayok- olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine ıtöre 
~ayet, gün geldi, Kristiyan' kabılan varmış. Na bu kadar... yapılacağından bu husu için alilaclarlann Ereğli Kömürleri 

işletmesine ve tasfiye tarihinden evvelki muameleler için dahi ._n Bir Ansiklopedi Hindiçinide merkezi Zonguldakta bulunan, Hali tasfiyede Ereğli Havzaıu 
.,.. Kömürleri Satış Birliğine müracaat etmeleri ilin olunur. J ı -------------------------

(811" 1 inridf" 1 

:ı 

r'un Tertip ettikleri 
ıünleri sa~rnıa 
timizde "185 Kuruştur. 
dır. Fakatabcula bulıuaur. 1 ni öldünn ________ _. 

mışlardır . .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!! 
Habeşlile• 
mıştır. P 
ve idil 
kurula 
leri h 
fam 
beniın am 
!:nldirmektedir. a IRrımın se 
·ıni tanıyan ve bugün İtalyanlar 
ıa birlikte harp etmek mecburi 
yetinde kalan eski askerlerimderı 
vü!lercesf kıtalanndan bçarak 
sadık kumandanım Ras Mon~a 
ha'run Gojjam tepesine diktij? 
bayra~n altına ko$maktadır . ., 

CepMde vazigel 
Kahire, 14 (A.A.) - Tobnık'un 

250 kilometre Cenubunda Cirab 
Juı vahasını tutan f talvan kuv 
vetlerinfn ıerisi kesilmie ve mu 
hasara altına alınmıştır. Mareşal 
Graziani bu kuvvetleri Garp çö 
.ünden Nil vAdisine giden cetir 
yola hlkim Siva vahasından Mı 
ı;rra taarnız için Cirabluı'da top
lanmıştı. İtal:vanlann Bardia'dan 
cekilmesi mezkur kuvvetleri teh
likelf bir vaziyet.e düşürmüştür 
Di~r taraftan f nıillz topçusu 
Tobruk'un dıe tstthklmlannı. ka· 
ti taarruzu hazırlamak üzere, 
mütemadiyen bombardıman et
mektedir. Tobruk'da ftalyanlann 
ne kadar askeri oldu~ bilinmi· 
vorsa da, Bardia'dakinden daha 
az olduiu zannediliyor. 

ltalgan te'bliğl 
İtalyada bir mahal. 14 (AA.\

Bu~nkü harp teblili: Blnıazide 
topçu kuvvetlerimiz faaliyete ııe
çerek Tobruk Cephesinde düşma 
nın makineli vesaıtine zayiat ver
dirmislerdir. Cerabub mıntaka
rında keeif kollan ve toJ>CU faali
veti olmu.ıur. Binrazi sahilinde 
bulunan bazı mahaller dOşmanın 
'.1ava hilcumuna maruz kalmış ile 
de, insanca zayiat yoktur. 

Alıntın harp l/fUUllml 
Londra, 14 <A.A.) - İngiliz 

Nil ordusunun Libya taarruzu es
nasında 374 kilometrelik ileri ha· 
reketinde aldıtı, mühim ıanaim 
arasında 41 i orta ve 162 si hafif 
olmak üzere 203 tank, 588 top, 
300 bini mütecaviz top mermisi. 
600 ü mütecaviz mitralyöz. Od 
milyondan fazla tüfek ve mitral
yöz mermisi, 1700 den fada kam
yon vardır. 

İstanbUJ 4 üncü İcra Memur
lu&undan: 940/2688 numaralı 
dosya ile kira bedelinden dolayı 
rehinin paraya çevrilmesı yolıy e 
utılmaaına karar venlen 60 J>l 
çadan ıbaret ve 696 lira kı1r 
tınde mUhıelif elektrik IAmba 
avizelerı ve ayrıca likor taıuır 
krıstal çıçeldik ve SU kad 
20/1/941 pazartesı JÜnü 1U 
den 13 e kadar .SeyoğıUnda t 
merhatun mahallesi Ke!yon 
kulluk caddesi Dudu çıkınaz 
kak ı 0-3 runarah rnalazada 1 
açık artırması ya pılaeağı ve 
lif edilen mubaınm)n kıymetı
nın % 75 ını bulursa mti§terfslne 
c:AtılrıcAtr ve aksi halde 25/1/ 
941 cumartesi günü ayni saatte 
ve aynı yerde 2 incı artırma su
retiyle 18t&lacağı ilin olunur. 

Uskildar icra Memurıuıun
dan: Sır borçtan dolaYt ınabçua 
KAO. Paru ınRl'ka piyano il,. 
ayakb •inger dikt, 111akinestnL 
20/J/ 941 tarihine ınus51.Dlt -cuma 
ıQnil saat 14 de l~dıköyünde 
Caf1:ra~a mahallesinde Bahariye 
caddesi Rızapasaya dönemeç ye
rinde yeni yapılan ilk mektep 
önünde satılmasına karar veril
mıştir. 

(Bap 1 incide) Bangkok, 14 (A.A.}- Bir Siam 
~'tı İsmet Inönü yapılacak milli tebliğinde, Hindi Ç.int ~razisinde 
n "-itlopedimize yüksek adları- Kamboç'un Şark ~O~J?~s~nde ~ni 
n~ \'erilmesi lütfunu ve şerefi-1 iledleme .. kaydedıldı~ın~ ve. d':1ş
b C\lrnbur"yet Maarifine bah§ manın mudafaa hatları ıle bırlık-

Devlet Oer.ıiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanları 
' 

Mnkur l'iinde mahcuz 8'Y•Ya 
teklif edilen bedel muhammen 
kıyrnetın yüzde 75 ıU bu.lmadılt 
takdirde satış 25111941 tarihine 
rnuaadif çarşamba gunü aylli ma

L"Wt.iıııllM .. Mll hal ve saatte yapılacajmdan talip 
m 1 olanlann mezkur ıün ve saatler

de mahallinde hazır bulunacak 
memuruna mUracaatleri illn olu 
ııur. ~~U§lardır. te bir çok ölü ve ~alzeme bırak-

1 tığını bildirmektedır. 
(', llônü ansiklopedisi 14 - 16 •• 
•·ı t cıa..:Eoktır. Buna altı ciltlık Hulfun temasları 
~~outse de xx.e ınec.le" esas Vaşington, 14 (A.A.) - Ameri-
~ edecektir. Milli tarih ve ka Haricıye Nazırı Hull, Siam El
at1r,,_afyamızla kültiırümıize ta- cısini davet ederek ,:?Örüşmüstür. 

Muharnm~ bede'ı (9000' lira olan S0.000 Kı ı>eınıtnn (17.ı 1941) 
Cuma ıtlnü saat (15) on bqte Haydarpatadı Gar binaP dabılindcki Ko
misyon tarafından kapalı zarf asume satm almacaktır. 

Bo iıe cirmelı istiyenlerin (675) lirablı muvakkat teminat, kananıaıı 
tayın ettiii vesikalarla teklinertnt mahteYI ıarflarmı ayni rün saat (10 
on dorde kadar Komisyon Re111itine vermeleri lbnndD'. 

dır 

Bu ite ait tartnameler komııJODdan paraııa olarak datıtılmktı · 
(12540) 

Karaafaç mliessesatı cümlekapııı brımnda klin 60 ngmarab Banakba· 
ne İki sene müddetle kiraya verilmek üzere kapalı aarf uıuJiylı arttırma)'I 
konulmu$tur. Senelik muhammen kira bedii 6000 lira ve ilk teminat miktarı 
900 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelit Mildürlüiü Kaleminde ıörüıebllır. 
İhale 22/1/941 Çar$amba ~nil saat 15 de Daimi Encilaıende yapılacktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 94~ yılına ait Ticaret 
Odası veıikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevreıınde huırb)'lcak• 
lan teklif mektuplarını ihale ıünü saat 14 de kadar Daimi Encümene ver-
meleri liznndır. (129) 

u~ eden kelimeler hariç olmiilk Mülakatın Siam ile Fransız Hin- ---- ---------------- -------
il\~ büttin has isimer, ilim di Çinisi arasındaki muhasamat İnhisarlar Umum Müdürlüğü Cibali Tütün ı • 
kı~llıları ve terımler hakkında- etrafında cereyan ettiği zannedil- Fabrikası Müdürlüğün" den : 

ı-ıııı 

ERE G LI KÖMÜRLERi ~~lıimat bu eserden tercüme mektedir. Hull gazetecilere yap-
k · T" kl - t ~ b ta Si mu""messı"l" ·1 Fabrikamızın memarin ve ;.çı Jokantasmı iıletea aıçmın mukavele b e , Turkıyeye ve ur uge, ı,..ı eyana , am ı ı e ... 

,,..l'L • h" tte h herle t t· müddeti bitmiıtir. Lokanta 21.1.941 tarihine mllsadif Sah ıiinll saat 16 da 
a t·ııı; ve :-ıam· kultur" ve tarihine umumı ma ıye a r ea ı 

L aı tikl · · ·· .. 1r··1·ı · l · 1eni talibine ihale ohanacaktD'. Bu iıe istekli olanlann mevcut .. rtname-
1 .. ııı;""Jı"meler de ehemmı"yetlerı· ı· .. et erını ve mu~u a ın ıza esı :L. ""d"" ınıı:..::-- • '"' "' 1 yi ıörmek üzere yukarda bildirilen ıiine kadar fabr .... mu ur -;..... mü-
~ l'ı.ıutenasıp olçülerde ve eserin çarelerini görüşmedik erini söy- racaat e1lemeleri ilin olunu. (102) 
e11ıtıblndeki nisbet muhafua Jemekle iktifa etmiştir. 
llf.,_toe şartıyle yenıtit'":ı telli olu- Japonya - Hindiçi.ni 
~ ilive edılecektir. 

~~~nü ansiklopedisinin vücuda 
s ~ibrıeaine emeklerini verecek 
h~lYetli azadan mürekkep 
Ua ettıı reisliğini Çankırı Meb
ırı \l lfUı;eyin Cahit Yalçın ve u-
1\f~ katipliğini de Istanbul 
deh".~ İbrahim Aliettin Gövsa 

-"ille etm" ir. 

Tokio, 14 (A.A.) -Havas "Do
mei., Ajansına göre, kabinenin 
sözcüsü İşii, gazeteciler toplantı-
sında yaptıb beyanatta, Hindi 
Çini hakkındaki Fransız - Ja
pon müıakerelerinin henüz bir 
neticeye varmadı~ını ve fakat 
seyrihi takip etmekte oldu~unu 
bildirmiştir. 

Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 
Sun'i İpek Fabrikalan Müessesesinden : 

Barsada klin Mırinoa fabrikamız aabasmda bir muhavvile merkezi bi
nası in .. ettirilecektir. Keşif bedeli 1988,57 liradır. Beton anne demirleri 
milessesece temin edilecek ve bedelden tenzil ed'lecektir. Bu ln .. ata ait ka
palı zarfla eksiltme 27.1.941 Pazareai eünü saat ıs de müessese mer1ı:ezinde 
toplanacak eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Kapalı zarflar &7Di elin saat 
14 e kadar müessese merkezine tevdi olunmalıdır. Muvakkat teminat m{Jtta
n 298,29 liradır. Şartnameyi almak için her siln öileden sonra maeesese 
veznesine müracaat edilir. İştirak edeceklerin Katırcıoilu Hanında S inc:ı 
katta mlcıue merkezine mii.racaatları. (208) 

İŞLETMESİNDEN : 
3780 numaralı ltantına müsteniden neşredilen 2/12899 nu

maralı kararnamenin 3 s~lı Kararına göre teşekldtl eden E
reğli Havzası Kömürleri Satış Birliği, 3867 numaralı kanan ve 
Z/14547 sayılı karamamenin tatbiki neticesi olarak 1. Klnunu
sanl. 1941 tarihinden itibaren Tasfiye haline konma, olmasııuı 
binaen sözU geçen Birlikle Tasfiye tarihine kadar Aktedllml, 
olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve işbu Vecibe
lerden dobcak Haklar İşletmemiz tarafından devnn ve naklen 
kabul edilmiştir. Binaenalevh 1. Kinunusani. JHl tarlhla41en 
ltlharen Kömfir teslimine miitea11ik talepler idn Zonpldak'ta 
Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi mlmı11MI• 
ıııiirnraat edilmPsİ ilan olunur. 

, -~ ..................................... ~ 

Türkiye Sigorta 
Prodüktörleri Birliğinden. 

Esas nizamnamemizin 1 'I inci 
maddesine tevfikan 1940 yılı 
kongresinde buhınmak üzere 
üyeleriınizın 3111/lMl IÜJllin• 
tesadüf eden cuma g\mu sut 1& 
de Birlik merkeaine &elıMleri 
rica olwiur. 

İstanbul İkinci lms Memur
luJundan: Müflis 8ernu Fr 
man masasına gelen hazine 
istedilf 1898 lira &6 kuruş 
cajm reddine if1b idaresince k 
rar verilmif olduğu ilin olunu 

(198~ 

Akınspor Klübünden : 
17/1/941 günü akşamı saat 2 

ao da reyeti umumı,e toplantıs 
yapacağımızdan aöziı geçen '1881 

te üyelerimizin bulunmasuu --



Saadetin izdir ... 

hatm l'flrbOz ve sthhatll yetişimi; tablatin hpkı bir yavTa gi 
•i sinesinde yetittirdiği saf ve normal gıda ilr mlimklindih 
Eler anne tabiıtin insanlara bahşettiği bu kudret ıüzelliti' 
ien istifadeyi feri bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
MUıtahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beflktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
luruhıı Tarihi: 1881 - Serma1e11: 100 000 000 Tilrlı Lırası Şube • 

Ajanı dedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muamt"lt"leri. 

Para bfrikfuoenlere 28 800 lira ikramive verh·nr. 

Ziraat Banbılllda kumbaralı •t lhbar11ı tasarruf bnaplırında en 
50 braı bııJunaalara ıenedt 4 dela çekıl~elı kur a ıle 11aiıdalıı pllna ıı 
re ikramıye daılıtdacılrtır: 

4 adet ı.ooo l.lra1ı1ı 4.000 Lh'a ~ 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 .. 100 • 4.000 • 

tOO adet 
20 • 

160 • 

50 ' lrılılr '·O()(t ' 
40 • 4.800 
zo • uoo 

O/ICKAT He11pJarındıkı parıtlıı btı tene fcln"t \O n~ııı1ıın ısaft d 
'1'11)'elllerf' lkrımi)e cılrtıtı takd·rde Cl 20 lulaa yle ver lrcektir 

Kur'alar .. IM'df 4 defa 1 F,, lt\I 1 ftirı .... a,~ .. "" 1 Mart Vf 

1 Haalran tarihlerindf' ('f'kılttektir. 

r 
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, ., 
MUAMELE 

Ver~isine 
Tlbi mtleuese'erin 1941 den 

itibaren tutacakları 
Nü."nune 

iMALAT 

TA. -::::::-::::::::::::::::::=~~"""::O::::::=:::::::::::::::..~~~#'!'!:::~h=·:::=-=:::::::a=::.,~G~ = -=-~======-=-=---
Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

ıu sene ve daha ıazta muddettenberı ıtaıııpıerı &..arttı u'"'"' 
rnılmıuiığıncfan dolavı 29QP savth kanunun 41 ;ncı maddt-si mı 
ıbınrı muhtf'lif Bank11 vr Mii~selet tarafından Mahye Vek. 
•t hesabına muhafaza edilmek tizerf' Bankamıza devredılPn r 

, 
ODEON 
Genç Türk Viyolonselisti 

Bayan Feyha Talay 
ıaralıml.an çalınan Kltiallt e1erlerden 1 

2 DEF T u_L ER 
~ .. mıktı:ır1 ıl<':ılhr4~ l'fnc;tp~;•m1ctir 

l~l't• paralar Ranluımı7.a devrf'dıldıklerı tarıhten ıtibanan 70~ N ARiA - RE MAJEUR 
ı ~98 o LARGHETTO - S"'INATE RF \tAJ!tUP 

Nümune MUAMELE 
~FTERI J 

ııe ıc"nde c:ahıplerı vey11 varislerı tarafından evt"akı m•ı!4'l•1t> " 
azı ~uret it> ıdarf' merkPzımızt> ve~a subelerimiu müracıtal ed 
•rek alınmacfıkları takcfırdt> 2794 uvth kanunla lefkiJ e>Jı..n" 
'Ylnrt'c:mıırı <ıandı~ınıı ıntika' P('ff>('Pktfr 

Satışa çıkmıştır. Şayam tavsiye olan bu plikı 
herhalde dinleyiniz. 

Ucret üzerinden muamele 
vercisine tibi ımai 

müe11eselerin 
B\J müddetır hitamındaıı sonra vakı olat"ak mftrıtra.dlt-ı ı" 'fümune ı ,. ... -.MM"'""'sarpl'I- •lı\r -,hının· '>O• 

4 MU "'1ELE 

EM T 1 A 

Bu ilanın birinci kısmı dünkü tarihle inti~aı edc11 
diğer yevmi gazetelerdedir. 

0.5• Sıtkı 
O 51 HU~ v·n 
l.3E '' ıih n~ F:m ı.,,,ı ' "'"""'' 
0.6" Sı kom svonl 

umune .. ()• o mırn H l l koyun. oUl 

5 ITHAı...AT ve IHRAC 
p_E F TER 1 T. C. Ziraat Bankas• Tevdiatı lô 01 

~-
S-

Oo haı '<ov n• ~it 
Pamvaı O lbrııhim. 

Celeı Koço Nim mamul maddeleri i- ""L. H .. k sahib'nin iıim ve adresi Şabeaı 

•imune mal ,.ttiren "''i"~!leselerirı --
6 EM T 1 A 

iTHALAT .,. iHRACAT 
DEFTERi 

34 38 Adacümeden Muıtata otlu .lıt11ı1tala 
2.85 Tenekeci İsmail 

Ödemiı 
Mı'kara 

2.85 Hakkı .. 
t.48 Osman acı Devrelr 

umune SAT 1 Ş 49 48 Çiftlik mektebi muallim! Rqit Kaatomoni 

7 DEFTERi 

Jefterlerimizin 25 - 50 - 100 ve 
laha futa sayfa ı'arı mevcuttur 

'ukarıdaki defterlerin nasıl kul· 
.ındaca.ima dair İZAHNAME 

fiyatı 25 kuruş 

Kazanç vers-!ıi kanununa core 
HTIYAT AKÇESi •• 
AMORTiSMANLAR 

2. 48 Tuhaf yed B~kir 
3.48 Mustafa Canlı otlu 
1,48 M hmeı Ateş otlu 
l.24 Posta müvezzii Tacett· .. 
0.68 Ahmet Bataklı otla 
3.48 Mustafa Boıtancıotla 

1 
4.98 Ali Siez otlu 

12.74 Hüseyin Veyıi otla 
1 6.98 Osman tmamotlu 

3.48 Mehmet tmamoilu. 
3.48 Halil oilu Mustafa 
0.48 Şükrü otlu Emin 

.. 
• 
• 
• 
• 
• .. .. 
• .. 
• 
• İ11Dail Otar 

Fi 30 Krt. 0.53 Müderris otlu Mehmet Nailli 

• Umumi Satıt Yeri: 
2.6~ Sinobunahmet Yeri köytinden 

Topal Oaman oilu Z.vcr Sinop 

lnkllap K:tabevi 
3.84 Rifat rekirdat 

ı l. 49 Hacı İsmail 
6.24 Nazmi 

!ıtaııbuJ - Ankara Cıd No. 155 I.09 •• 

Si R/ş ERi i
l 4.49 Bayram 

TAŞRA PA L 
S0R'ATLE CÖNDER1LIR 

4
·
49 

" 

• 
• 
• 
• 
• 

&.._ / 30.- Ahmet .. .a••••••••••••" 10.90 Hasan Uıta 
1 0.85 Şarkoylu Muzaffer Baysal 

2.74 Yenice koylü Recep 

Baldıesfr 

İatanbal 
1ar1ı· 

1 
s&.anbul Levazım t\maı 1 ı 48 Kastamonulu Yusuf. 

1.24 Mehmet oilu Hamit 
· ğinden Verilen: llaric .. 26 Gılman Hakkı z B sabm memura 
\skeri Kıtaatı İlanlaı .34 z. B Eskı Muı Muavinı Mehmet Ali 

ı.20 Ahmet irfan Çivici Hamam civan 

1 
1 Leblebici ıokak 4500 ton muhtelif """ n:ıkll'~t rtle. 

cektir Kapalı zarflı eksıltmcsı 0.09 Hüseyin Kenan Hizmet Matbaam 

i
l 18/1/941 Cumartesi cilnü sut 10 da 131 İbrahim İzmir Asansör Mimar Sina 

k f ıokak Nr. il Konyalı 
Ka:vaeride aıkert satm ılmı om•: \l.25 Huıey n Osman Dcmirdai Emir Ahmet 
yonuncbı )'apılarılrtır Şartname11 ıobk 42 seyyar börekçi 
Ankara lıt Lv. Am'rliklerindl' dl' l.20 Avni İzmir 
ııöriileb"lir. Tahmin bedeli 32.500 ıllr 5.51 Fıtmı Semiha Bornova Kürt Ömer 8. 23 
teminatı 2437 lira 50 Jruru,tur Tı- 0.12 Recaı Bahri Baba Parkı Bahçıvan 
iplerin bnunt vesikalarile teklif 
nelrtur1armı ihall' uatınden b•r saat 
vvel komiıyona vermeleri. 

(1716 - 12576 

• 
Bc"er kfl,,nna 4 lruraş tııhmln f'· 

len 3000 ton balya samanı pazar 
ıkla satm ılmıcaktır 500 zer ton 
ian aeaiı olmamak ve Ankara lst11 

·onandıı •ıconlara teali"' sartil" .. ~ 
·, ayn taliplerden ahn11bilir 301\ft •o 
·an teminatı 8000 lira 500 tonun te 

.,, n11tı 3375 liradır Pızarhtı 6/1 /94' 
den itibaren herciln ıaat 14 de An· 

'carı-t .. l.v .&.mlrllfi satın alma ko· 
ni11•·n ındıı vartlacaktır Şartnımeıı 

0.20 Ali Rıza Erzurumlu 
0.19 Hakkı Ata 
0.36 Mehmet Cevdet 
0.76 Huıeyin Avni Anadolu Matbaaemdlı 

l.71 Nalbant O. Mehmet Baıdw-ak INJih &f. 
bam Pastırmacı bmir 

3.23 Fatma lclll 
1.- Hıan Tahsin 
8.11 Amado Danom 
4.69 Ali Ecza DePoaa 

60.90 Sal h Ata 
?2.46 Alaiyelı Halim ve Cevdet 

0.47 Nıhat Tuhafiyeci 
3.43 Munbey ıade Muıtata Malıarrem 
6.30 Beytullah Recep ve Biraderleri 
0.60 Bank Franko B. L. J 

0.09 Buldanlı Hacı lbrahun ve Mabri 
0.44 :zmir 1 inci noter 
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11ml9)-<mdı cör ı•ur 
ı 5.11 Turcut Kooperatifi 
1.10 Kimil Nasın bmir 

11'710 

• 
Ara,.; l-ln~k tol~rı 1~1n lliO(I adet 

amortisôr JIYI 11ptı ıl lktı falip
lerin nümuneyi cönnek ıızere tıtan-

1 bul Otopark Md. ne mUrvııotlan vt
tekl flerinl Ank:uadıa M M V. Hr D 
ne bildirmeleri. (1752 - 219) 

• 

l.73 Mehmet Buldanlı otlu 
'? SO Mu tafa Rifat 
1.26 Muey~. Haydaı erkek muallim mektebi 

eli•ı muairmı 
1. 40 Mchmeı Akıl iz. Dibekba•ı Oamaıı Ata 

mahalles No 12 
l .12 Muazzez kız liıesı muallimlerinden 
l.05 Ahmet Şukrü Merkez Hutabanai beaap 

memuru 
l.06 Adliye daıreaı Müd. .saıri 
2.15 Kemalettin Fabrikacı Ödemiı Adqide 

nah yesi 
• 84 Ahmet SiJAhçı Sipıhı paıan 

fflkeml muııym~ J•e Vl' ,., .. "'- "!'in
de teslim p·fle ve cu 11 o ı.. be
her kilosu 20 ku·uştan Uc parti 100 er 
tondan ibıret Un paz,r1 ' lıı satır ılı

nacal,;tır th 'esi 2 /l /911 s~1ı c l'lÜ 
saat ı 1 de Ç:ınak•t:ı' de as' eri ıHm 

alma koml11onund11 yar .. 1~:t1t•ır Her 
parfn'n tutarı 20 000 lir kı'i tem"n:ı
t 3000 lir:ıdı• Tal.ipler'n b~l'i vt!k"tte 
komiıyonda bulunmaları. (17,,6-223) 

2.46 Bi il Al dul ah oilu lşıklar YUbn mahallesi 
5.40 Şekercı Hasan muhacır mahallesı Nr 250 

Mılis 

o 38 A af Mü t hkem mevkı ~ı Topçu A. B. 
crubu ıabıbı Yuzbışı 

l.19 N yaz Bilcı mektebi mue .. ., •e Milel. 
M ldlnzade 

0.28 Mahmuı Aynı Kesetellı çıkmazı Nr 61 Kavat 
0.40 Nıızhet harita U Mild PHln posta K 

• 3.38 Çocuk Yddız mecmuası 
0.38 Ömer Farulr Hizmet Matbuu matimatı 

Beher kiloıa il ku·uıot,.n '"Ac ton 0.60 Emin Arap Hasan otlu bmiı barut baa 
butcbıy alınacıalrtır Pazarlıkla eksilt- tatlıcı. 
meıi 10/2/941 Pazartesi cilnil ıaat 16 U 
.... t 1 d B d Jr rt t 1 0.69 Hasan Klmil Alay 37 de ıtetmea ... zm r e ?mov , ııı • ıa rı ıı - K 1 ba '-·lı N a. 

k • d ı k• T h 1 0.42 Sevkıye ececı er Dellal tı so... r ı ma omıı1onan a 1 p , .. ,. ır. :ı -
· 1, 111 ... 50 ,. illr t · t O 6.C Halil Hayrı Seh•ı Fazıl bey melrtebı 

1 ""'" •ııtıı .. 1 ·• ıra em·na ı il 1 d 
o'J• ıj,. .. d·~ S \r•n.,..,e9 : ko .· •• .,.,d., 1 mu m erın erı • 

1. •• , • b .1• ,:5_ 3 18 Hı evı S nl Goııtcµ• •r11mva\ ::>ı ketınd~ ~ ır t:ı ı 1 -ın ' i •r '· 

on ıı lmeleri (1 54 221) 
0.2 .O.bdull t Muv ddrı 1alorıund.t 

4 

"' 
._.... u .ı:ô h aıı huvıye •eıkıkı dıııreaı ll:om acı 

f .\N (ia11·ırsı 

'lan Fiyatları 

Rnflılc mnl-lrı nlnrnlc 7Slı 

I rnn ıcnyla 11a11lrmı ilHı 

.. .. .. 

j lnu ""I "· 11u ıı )f ... _____ .. 
..... " ••l"J'lt IHdllrOı lmaa U~JIAJI 

Gun ı'Mh .. ....,... T.J..I, ·TAN lla\bua 

s .. dettın e• 
ı 81 Mu tal <;abrı l.ımıı rumruk aomııyon

cularmdan 
0.36 Oımın Nurettın lzmir ıkıncı 8Uleymaıu7e 

Mısırlı. 

0.60 Feyzı Dündar lmıir erkek maallim 
mektebinde talebe. 

1 0.57 Saadet Muhittin bmir hilkOmet caddesi 
'ı Meserret oteli fototrafcı 

4.16 Kara lbrahım zade Huan. 
?06 63 Tüccardan A11m Barnb 

i ~8 Ara"k rlı Seh Ömer babıt var·"1-'""MI 
8 """' • D,.ı,., "'"' Nııcvt 

er n l' 

l O Ahn ı ehm 
ı 49 Hasan Sukrü 
0.6• Sabrı Kutahnb . 
1.07 M W!llimler birli il 
0.49 Mehmet Vaaıf . 
S.03 Ahmet Fehmi. 
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Tevdı tarih. 

19/121939 .. .. 
5/12/93~ 

21/1Z/93S .. 
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22/12/39 
'6/12/39 
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25/12/939 
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z.
l.50 

0 5• 
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080 
o 50 
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Toda• "'ilu Vorci 
ErılrJı, el• Toıun 
Hanri ol '1t111ol 
Pımyaı OR N kolalı:. 
K;ır hıdı 1 Hüııeyn• Çavuı 

lsmail Oi 41i 
Kovar hıtb dıırı Necatı Huaeyı ... 
4bdurrahM&n Tevfik 

• -.. • 
l.60 in ede., M•hmet Oi Marat 
1.60 Alı Mehmı Çıvat. 
ı - Karıhıdırdar Emin 
2.12 ln{eden Ali Oi Mehmet. 
3.J6 Mehmet Oi Marar 
l .62 Narettin Sabri lnceotla. 
0.38 Koyanbabada1' Mehmet Oi 'lnnet. 
1.12 DereldSrinden Abidin Mehmet. 
O.lO Dereköyiindeıt Sarb. 
O 24 Catlayıktan Huan lleblut. 

0.30 Mehmet. 
O.SO DerekCS?den AH Rasa. 

2.22 lüilpdereden ~ h7Uo 
25 20 Derekö?den Mehmet Omer 
G.50 Bedredaı E71p ille~ 
s.eo Ko:runbabadan Maatafı Omer 
l.70 Tliccar Barbanettia., 
1.60 .. • 

a9/l2IU9 52.49 Nurettin. 
• ı 02.54 Haıaaf malıalebe. 
• 10- Pmarhiaar emanetiade. 
• 12.- Ali Rıza. 
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5/1/940 
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ı- Sevket 
50.- Bedreden Hlla7ia. 
20.- 30 namaralı dllkkln lcla Hamlttea 
14.15 Pmarbiaar emanetiadea 
10.- 315 namaralJ f11111 lcba. ludaa 
9.- 239 .. • - • 
s- 111 namarab clllkkla lciD 8't'Üat Talalr. 
2.05 Karababah ldS~dea Deler olla Ahmet 
6.- Cemele IUSJ(lndea O... otla Mutafa 

n-Haa Ali •• nafebamda 
2.- Mehmet otla Abdi 
6.10 Çadırlı köytinden Ahmet otla Beldr. 

20.- lbit otla HflaeJia. 
lo- HlileJıin otla Mebme. 
7 ,47 llfltelralt b)'lll&bm Mahmut lf ..... 

il.- Türk Ticaret Sirkcti namına Cemal 
a.. la IBtlnep maaJJiml HUanet 
1.16 Darmat olla Mehmet •~ Alime 
2.11 VakıflJ otla Hfiae7ia 
1.33 Mehmet lmı Nuife ,,. Alime 
0.36 Emin otla Ali eti Omen:ik Ol. ~ 

Anul Padlk. 
10- Hopalı Veli olla Hflae7ia 
5.- Beferihiaar Bc71er ltö7. Halil 
2- lbrabim. 
ı.- Beldr • 
1- Dede. 
S.- lbrahim. 
1- Abdullah • 
s.- Ha7ri. 
3.- Sait. 
1.12 Talebe Yani. 
l.54 Tevfik Lltıle 
ı- Sadılı Ot lbrab'm. 
3 75 Haaan Oi Ali. 
1.26 Nuri Oi ibrabim. 
ı- Aril Oi Osman. 
UO Kün Ali Oi. Ve)'MI. 

ll.29 H Mete Z. Oamu. 
3.IO Mencüllti Z Klmil. 
6.15 Halil Ot Hliıe7iD. 

~.Ol Hü1e71n c .. it. 
2'..71 Kan Bekir . 
22.S7 Muıtata Re,at. 
UI Gumükuneh lıundaraC1 AMBt1rııd1r. 

20.- Sıdıka. 
:"0.30 E..... Hu• Mah Klt bi Hartıdın varta 
20& Bodrum Ruıwnat memana lbraJum Eebem 
•I. 73 Oülıllm 
0.14 Yüzbqı Ahmet 

4181 4 flncü kol '>rdtı erklnı H Kltibı Abidia 
0.71 RukıJ>e . 
;,61 lbe Yatt mahdamlan. 
1).50 Mustafa Hikmet ve Krıhml. 
~.61 Kaymakzadeler. 

14.70 Joaeı t,tanıcardm. 
l 27 Ahmeı Rt"tl• ve H ı<Atff • 

3fo hrııhır 11' hrır Z.bn 
~. 1 

J, "' Hıı 
,. , ,., emıyeı. 

I 

lu 17.m .. tın 

14 -.ı u f ek Fah h 
ı 32 Ah Galıı $oera 

Zl.U H Ha.hl Atı Z HilaeFın Rı Mahdumu 
l,H Avundall Zadeleı beL TM:areı Mıhlı:eaıea 
5- Policc ~ Saba. 
5- Alben Anjel. 
4,Jt Katalan biraderler • 
ıo- Zip Abmet. 
O.Ol Fıdar -.ehmetler. 
Z st Fıhrı 
., gc V i ,. it mı. 

',ı 

Uu •&-hııı 

2.30 Omeı $abrL 
2 61 Evbt lclare.i, 
U4 Mehmet TatarL 

IO.- AW"" ffacJ llelamet lhMılmlıf!IL 
5.60 lleluMt S. P. Z. iL Ka-. 
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